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Ministeren for nordisk samarbejde (Carsten Hansen):

INDLEDNING

Denne redegørelse gør status for det nordiske samarbejde i 
det forgange år på udvalgte samarbejdsområder, der finan-
sieres af Nordisk Ministerråds budget.

Redegørelsen er gjort kortere i år og mere fokuseret på te-
maer i redegørelsens afsnit II efter ønske fra Nordisk Råds 
danske delegation. Temaerne er udvalgt i en dialog med Nor-
disk Råds danske delegation. Som noget nyt lægges der i af-
snit III også op til en drøftelse af perspektiverne for det nordi-
ske samarbejde i den kommende tid.

Forberedelserne til det danske formandskab for Nordisk 
Ministerråd i 2015 er godt i gang. Formandskabet giver god 
mulighed for at give det nordiske samarbejde endnu et skub i 
den retning, vi ønsker inden for de prioriterede områder, der 
fremgår af denne redegørelse.

I REGERINGENS PRIORITETER OG RESULTATER

Det fremgår af regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står 
sammen«, at regeringen vil opprioritere det nordiske samar-
bejde. Det arbejder regeringen aktivt for bl.a. i forhold til det 
eksisterende formelle nordiske samarbejde, der omfatter 11 
ministerrådsområder.

Fra dansk side tager vi afsæt i det stærke nordiske værdi- 
og interessefællesskab og i den overbevisning, at samarbejdet 
skal give konkrete resultater for borgerne og virksomheder-
ne. Det er sund fornuft og skaber vækst og beskæftigelse, når 
landene i fællesskab f.eks. satser på grøn vækst og skaber 
grønne arbejdspladser. Det at skabe håndgribelige resultater 
vil regeringen arbejde på at gøre endnu bedre, når Danmark 
overtager formandskabet for Nordisk Ministerråd næste år.

De nordiske samarbejdsministre aftalte i 2012 på dansk 
foranledning en effektivisering og fokusering af Nordisk Mi-
nisterråds budget i form af en konsolidering af den samlede 
budgetramme på op til 10 pct. over perioden 2014-2016. En 
effektiviseringsplan der prioriterede og konsoliderede bud-
gettet med 5 pct. blev således gennemført i 2014. Der er med 
den nordiske aftale fundet en løsning, hvor landene udviser 
økonomisk ansvarlighed og samtidig starter en vigtig diskus-
sion om bedre prioritering af Ministerrådets mange forskelli-
ge aktiviteter. Regeringen vil derfor arbejde for en fuld imple-
mentering af den nordiske aftale således, at budgettet konso-
lideres med yderligere 5 pct. i 2015-2016 med en forsat priori-

tering af det nordiske budget på de områder, som skaber 
mest fællesnordisk merværdi.

Et kort uddrag af de nordiske resultater i Nordisk Mini-
sterråd viser, at der er opnået meget i 2013-14:

De nordiske finansministre har i 2013-2014 fortsat haft fo-
kus på, hvordan de nordiske lande håndterer de økonomiske 
og finansielle udfordringer, som de i fællesskab står overfor, 
herunder spørgsmål vedrørende landenes boligmarkeder, 
ungdomsarbejdsløshed og det forsatte arbejde med bekæm-
pelse af skatteunddragelse. Det er positivt, at yderligere tre 
lande har undertegnet informationsudvekslingsaftaler under 
det fælles nordiske projekt for bekæmpelse af international 
skatteunddragelse.

På klima- og energiområdet kan fremhæves, at der er sket 
fremdrift i de nordiske statsministres initiativ om »Grøn 
Vækst«. Der blev i 2013 vedtaget et nyt energipolitisk hand-
lingsprogram 2014-17, der skal bidrage til grøn vækst med 
stabil og klimavenlig energiforsyning. Der er opnået en øget 
integrering af det fællesnordiske elmarked, et øget samarbej-
de om gennemførelse af EU-direktiver inden for energieffek-
tivisering og indspil til EU’s post 2020-energipolitik samt en 
belysning af mulige energilagringsteknologier i tyndt befol-
kede områder. Der er foretaget ekstern evaluering af Nordisk 
Energiforskning med positivt resultat. Desuden er der på 
miljøområdet i forbindelse med »Grøn Vækst« gennemført 
initiativer til styrkelse af en bæredygtig udvikling af mode- 
og tekstilbranchen. Der er på tværs af forskellige nordiske 
faggrupper udarbejdet et fundament bestående af en række 
rapporter med fokus på øget genbrug og ressourceeffektivitet 
på tekstilområdet. 

På erhvervsområdet kan fremhæves, at de nordiske er-
hvervsministre har vedtaget et nyt samarbejdsprogram for 
erhvervs- og innovationspolitikken 2014 til 2017. Med pro-
grammet ønsker man at møde nogle af de udfordringer Nor-
den står over for i fremtiden på erhvervsområdet. Program-
met sætter fokus på 4 overordnede temaer: Iværksætteri og 
finansiering, grøn vækst, nye velfærdsløsninger og kultur og 
kreativitet som vej til vækst.

Der foregår en løbende udveksling af erfaringer om social 
dumping på nordisk plan. Embedsmandskomiteen for ar-
bejdsliv har besluttet at gennemføre en kortlægning af udsta-
tioneret arbejdskraft i Norden. 

Programmet »Holdbar Nordisk Velfærd« er ligeledes i god 
gænge. Det omfatter en række projekter på social- og sund-
hedsområdet med vægt på fortsat højt specialiserede funktio-
ner og kliniske multicenterstudier samt lighed i sundhed. Der 
er ligeledes lagt vægt på at fremme det nordiske samarbejde 
om velfærdsteknologi og lave en kortlægning af indsatser for 
socialt entreprenørskab og social innovation. De nordiske so-
cial- og sundhedsministre har dertil nedsat en nordisk ar-
bejdsgruppe om antibiotikaresistens i samarbejde med føde-
vareområdet. Programmet har igangsat en række projekter 
med det mål at udbrede brugen af entreprenørskab i skoler-
ne, at forbedre kvaliteten i erhvervsuddannelserne og mind-
ske frafaldet i ungdomsuddannelserne. Videre vil arbejdet 
med at sikre lærlinge- og praktikpladser samt øge kvaliteten i 



den arbejdsforlagte undervisning for unge og voksne fortsæt-
te gennem projektet »Læring på arbejdsplads«. På sprogom-
rådet har fokus været at styrke forståelsen af dansk, norsk og 
svensk blandt børn og unge, bl.a. i samarbejde med de nordi-
ske kulturministre.

Nordisk Ministerråd for Kultur godkendte i april 2014, at 
den tidligere aftale for Nordisk Film & TV Fond opsiges med 
henblik på indgåelsen af en ny femårig aftale for Nordisk 
Film & TV Fond. Ifølge denne aftale vil fonden mellem 2015 
og 2019 opretholde sit nuværende budget på 78 millioner 
DKK og den nuværende fordelingsnøgle til Fondens finansie-
ring, hvor filminstitutterne, TV-selskaberne og Ministerrådet 
hver bidrager med en tredjedel.

Reform af det nordiske samarbejde har stået på dagsorde-
nen for de nordiske samarbejdsministre, hvilket gennemgås i 
et senere afsnit i redegørelsen. Som noget nyt blev der i Nor-
disk Ministerråds budget for 2013 indført et prioriterings-
budget, der har til formål at iværksætte nye og større politi-
ske satsninger. Erfaringerne er positive, idet det er blevet let-
tere at igangsætte nye initiativer inden for politisk prioritere-
de områder. 2013 blev også året, hvor der blev vedtaget nye 
retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med de 
baltiske lande, Nordvestrusland og Hviderusland.

II STATUS FOR DET NORDISKE SAMARBEJDE PÅ 
UDVALGTE OMRÅDER 

Det nordiske sundhedssamarbejde
De nordiske social- og sundhedsministre tilsluttede sig i juni 
2013 et forslag fra generalsekretæren for Nordisk Ministerråd 
om at få foretaget en udredning af potentielle fremtidige sam-
arbejdsområder for det nordiske samarbejde på sundheds-
området.

Rapporten indeholder 14 anbefalinger på følgende områ-
der: Antibiotika-resistens, styrket samarbejde om højtspecia-
liseret behandling, sjældne diagnoser, registerbaseret forsk-
ning, folkesundhed (tobak og alkohol), ulighed i sundhed, 
patientmobilitet, styrket samarbejde om velfærdsteknologi, 
styrket samarbejde i forhold til E-Health, styrket samarbejde 
på psykiatriområdet, udvidelse af Svalbardgruppens mandat 
(sundhedsberedskab), en udvidelse af det nordiske samarbej-
de på lægemiddelområdet, udveksling for embedsmænd og 
nationale eksperter i EU.

De nordiske lande har allerede aftalt at arbejde videre med 
tre af anbefalingerne. Anbefalingerne vil også blive drøftet 
under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 
2015, hvor der vil blive afholdt et første topmøde om psykisk 
sundhed.

Reformarbejdet i Nordisk Ministerråd
Der foregår drøftelser i Nordisk Råd og i Nordisk Minister-
råd om reformer af det nordiske samarbejde. På ministerråds-
siden har samarbejdsministrene vedtaget en visionserklæ-
ring, »Sammen er vi stærkere«, i februar 2014. Samarbejdsmi-
nistrene udtrykker i visionserklæringen tillid til generalsekre-
tærens indsats for at modernisere organisationen med hen-
blik på at skabe en mere moderne, enkel og effektiv organisa-
tion. Det fremgår tillige, at formandskabet sammen med ge-
neralsekretæren og Nordisk Ministerråds sekretariat bør 
medvirke til at formulere nye initiativer og aktivt drive sam-
arbejdet fremad, så samarbejdets politiske relevans sikres. 
Samtidig bør nye redskaber anvendes til at sikre politisk dy-
namik.

Generalsekretæren har på denne baggrund fremlagt 39 
konkrete forslag i rapporten »Nyt Norden« fra april 2014, der 
har til formål at effektivisere og forbedre samarbejdet i Nor-
disk Ministerråd. Konkret sker dette med vægt på følgende 
punkter:
– Analyse og forslag til forbedring af beslutningsprocesser 

og administrative sagsgange i sektorerne og på tværgåen-
de initiativer. 

– Kortlægning af de senere års ændringer på institutionsom-
rådet samt muligheder for at forbedre styringen af institu-
tionerne og opnå administrative besparelser.

– Analyse og forslag til forbedring af projektvirksomheden.
– Styrkelse af budgettet som styringsredskab for det nordi-

ske samarbejde.
Samarbejdsministrene kunne på deres sommermøde i Is-

land i juni 2014 tilslutte sig reformforslagene. Regeringen har 
længe ønsket en reform af Nordisk Ministerråds virksomhed 
og ser frem til at skulle gennemføre tiltagene under formand-
skabet i 2015. 

Regeringen kan især støtte forslagene om, at der regel-
mæssigt gennemføres strategiske kortlægninger af potentielt nor-
disk samarbejde for udvalgte sektorer i det nordiske regerings-
samarbejde. Gennemlysningerne indebærer en grundig af-
dækning af potentielle nye områder for nordisk samarbejde i 
et 5-10 års perspektiv. I lyset af den gradvise udbredelse af 
dette instrument anbefales endvidere, at alle ministerråd i lø-
bet af det kommende år systematisk drøfter landenes ønsker 
til det fremtidige politiske indhold af det nordiske samarbej-
de i deres respektive sektorer og mulige redskaber til at iden-
tificere potentielle nye samarbejdsområder i sektoren.

Regeringen støtter også, at der sker en gradvis øgning af pri-
oriteringsmidlerne i det nordiske budget for at øge mulighe-
derne for at tage nye politiske initiativer og iværksætte strate-
giske satsninger.

Blandt andre tiltag, regeringen støtter, er anbefalingen om, 
at der indføres en kortere frist for besvarelse af rekommandationer 
og fremstillinger fra Nordisk Råd. Fristen findes i dialog med 
Nordisk Råd for at sikre, at Ministerrådets interne frist spiller 
sammen med Nordisk Råds muligheder for tidligere at be-
handle meddelelserne og afskrive rekommandationerne og 
fremstillingerne. Videre foreslås, at der indledes dialog på 
politisk niveau angående rekommandationer og fremstillin-
ger, som Nordisk Råd har valgt at opretholde mere end én 
gang. Det er også tilfredsstillende, at der sker ny kategorise-
ring af budgetkategorier for at styrke gennemsigtigheden i bud-
gettet og gøre budgettet til et bedre redskab i mål- og resultat-
styringen af virksomheden. Generelt vil reformpakken også 
betyde, at der sker en styrket dialog med Nordisk Råd om priori-
teringer og hovedlinjer i budgettet ved at supplere de eksiste-
rende møder med et ekstra møde om efteråret, før budget-
processen for et givent år igangsættes.

Det har også været et stærkt ønske fra regeringen, at der i 
de enkelte sektorer fokuseres på færre og større projekter/pro-
grammer for at frigøre ressourcer og tid til det mere policy- 
orienterede arbejde.

Grænsehindringer
Arbejdet med at fjerne grænsehindringer er højt prioriteret i 
det nordiske samarbejde. De senere års arbejde har bidraget 
til en langt større opmærksomhed om grænsehindringer på 
den nordiske politiske dagsorden og et intensiveret og vel-
fungerende arbejde med at identificere grænsehindringer. Se-
nest blev der i forbindelse med Nordisk Råds session i Oslo i 
oktober 2013 vedtaget en statsministererklæring i anledning 
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af den nye strategi og handlingsplan for fjernelse af grænse-
hindringer i Norden 2014-17. Af erklæringen fremgår det, at 
Norden skal være foregangsregion for et grænseløst samar-
bejde for at skabe arbejdspladser og vækst. I 2013 blev 10 
konkrete hindringer, som drejede sig om bl.a. problemstillin-
ger i forhold til uddannelsessektoren, social sikring og ar-
bejdsmarkedet, løst. Flere af hindringerne på især social- og 
beskæftigelsesområdet er blevet afskrevet som løst ved æn-
dringer i regler og et øget informationsniveau. De nordiske 
social- og sundhedsministre har iværksat en analyse af den 
Nordiske konvention for social bistand og sociale ydelser 
med henblik på herigennem at kunne løse yderligere hindrin-
ger.

For at styrke især gennemførelsesdelen af arbejdet udpe-
gedes fra 1. januar 2014 et Grænsehindringsråd. Dansk re-
præsentant er tidligere minister Ole Stavad (S). Nordisk Råds 
repræsentant er Bertel Haarder (V). I lighed med tidligere 
skal arbejdet fokusere på tre hovedformål – informationsind-
satser, løsning af konkrete grænsehindringer samt det for-
byggende arbejde. 

Det danske arbejde tager bl.a. udgangspunkt i aftalen fra 
april 2013 mellem regeringen og Folketinget om fjernelse af 
grænsehindringer, hvor ministeren for nordisk samarbejde 
og regeringens repræsentant i rådet sammen arbejder for af-
talens gennemførelse. Aftalen om fjernelse af grænsehindrin-
ger betyder, at Danmark er blevet en rollemodel i Norden, 
når det gælder håndtering af grænsehindringer. Det ønsker 
regeringen at udbygge yderligere under formandskabet, og 
det skal bl.a. ske ved, at fjernelsen af grænsehindringer sættes 
på dagsordenen for alle formelle ministerrådsmøder i 2015. 

Der er i tilknytning til redegørelsen om det nordiske sam-
arbejde udarbejdet en status for gennemførelsen af aftalen 
om fjernelse af grænsehindringer. Gennemgangen viser, at 
der er kommet fremdrift i løsningen af hovedparten af græn-
sehindringer. Der er ikke tale om, at de alle er løst ved frem-
læggelsen af redegørelsen, men at der er iværksat en positiv 
proces, hvor flere aktører nu arbejder aktivt for fjernelse af 
disse grænsehindringer.

III PERSPEKTIVER FOR DET NORDISKE SAMARBEJDE

Danmark overtager formandskabet for Nordisk Ministerråd i 
2015 og for Nordisk Råd i 2016. Der bliver tale om en stor na-
tional opgave, der giver god mulighed for at sætte et dansk 
fingeraftryk på det nordiske samarbejde i tiden frem.

Det nordiske samarbejde har gennem årene fejret mange 
successer. Det er imidlertid vigtigt for regeringen, at samar-
bejdet fortsætter med at levere reel merværdi og konkrete løs-
ninger på de nye og skiftende udfordringer, som de nordiske 
samfund mødes med.

Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd vil der-
for stille skarpt på fire temaer, der skal styrke og fokusere det 
nordiske samarbejde: Vækst, Velfærd, Værdier og Det Blå 
Arktis. Statsministeren vil præsentere formandskabspro-
grammet på Nordisk Råds 66. session i Stockholm. Det be-
mærkes, at bl.a. Grønland og Færøerne samt Foreningen Nor-
den i Danmark har været involveret i udarbejdelsen af pro-
grammet.

Regeringen planlægger at have et flagskibsprojekt inden 
for hvert af de nævnte fire temaer. Hvert projekt består af en 
række underprojekter. Projekterne løber over tre år.

Tema: Vækst
Danmark vil i sin formandskabsperiode løfte og intensivere 
indsatsen for Nordens position som foregangsregion, særligt 
når det gælder grønne løsninger, energi og klima. Målet er 
vækst, jobskabelse og øget konkurrencekraft.

Det første indsatsområde er udviklingen af attraktive og 
bæredygtige byer, noget Norden er kendt for internationalt. 
Den fortsatte urbanisering over hele verden skaber en række 
udfordringer og et stigende behov for bæredygtige svar på, 
hvordan disse imødekommes. Der findes allerede spænden-
de initiativer i Norden, hvor arkitektur og design går hånd i 
hånd med planlægning og forbedringer vedrørende energi-
forbrug, affaldshåndtering, støjreduktion, trafiksanering, ud-
nyttelse af IT og videreudvikling af trivsel og velfærd m.v. 
Det vil formandskabet bygge videre på ved at lancere en stor 
nordisk projektkonkurrence i 2015 om nye løsninger for ud-
vikling af attraktive og bæredygtige byrum. Nordic Built 
Cities kaldes initiativet. Her vil formandskabet skabe ekstra 
opmærksomhed om udvikling af nye, innovative løsninger, 
som kan inspirere på tværs i Norden, og som kan danne 
grundlag for fælles nordiske eksportfremstød i 2016 og 2017.

For det andet vil Danmark som formandskab fokusere på 
bæredygtig udvikling af mode- og tekstilbranchen. Også her 
har Norden et stærkt udgangspunkt. Nordisk mode og de-
sign deler en række værdier som renhed, etik og minimalis-
me, som har international bevågenhed. Men samtidig er mo-
de- og tekstilbranchen en af de mest forurenende og ressour-
ceforbrugende industrier i verden. De nordiske lande er 
blandt de største forbrugere af tekstiler og tøj. Derfor vil de 
nordiske miljøministre i 2015 lancere en handlingsplan for 
fremme af en ressourceeffektiv og bæredygtig nordisk mode- 
og tekstilindustri.

For det tredje vil der blive fokuseret på at skabe øget vækst 
i bioøkonomien i det nordatlantiske område. Det nordatlanti-
ske område har en enorm geografisk udstrækning og byder 
på et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale for bæredygtig 
vækst. En fælles nordisk indsats vurderes at få en afgørende 
betydning for udvikling af bæredygtighed i ressourceanven-
delsen, som vil gavne den nordiske samfundsøkonomi både 
omkring Nordatlanten og i det øvrige Norden. Derfor vil re-
geringen i samarbejde med Færøernes landsstyre og Grøn-
lands selvstyre i 2015 lancere et projekt, som skal involvere en 
bred kreds af interessenter i at identificere og afprøve løsnin-
ger for bæredygtig vækst inden for tre til fire store industri-
segmenter i fiskeri- og opdrætserhvervet: Pelagisk industri, 
hvidfisk-industri og lakseopdræt samt industri baseret på 
tang.

Tema: Velfærd
Regeringen vil arbejde for, at det nordiske samarbejde skaber 
konkrete resultater for de nordiske borgere på velfærdsområ-
det, herunder ved højere kvalitet i sundhedsydelser, mobilitet 
mellem de nordiske lande, bedre uddannelse og reformer for 
både unge, voksne og ældre nordiske borgere. Formålet med 
temaet er at arbejde for etableringen af et stærkere samarbej-
de inden for udvalgte velfærdsområder og sikre, at Nordens 
fælles ressourcer og potentiale udnyttes til gavn for de nordi-
ske borgere. 

For det første skal det sikres, at børn og unge igennem un-
dervisningen bliver så dygtige, de kan, at betydningen af ne-
gativ social arv mindskes i forhold til faglige resultater, og at 
børn og unge oplever en øget trivsel. PISA-undersøgelserne 
viser, at hovedparten af de nordiske lande har middelmådige 
faglige resultater, herunder at en stor andel af drenge og 
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børn/unge med sociale udfordringer har dårlige skoleresul-
tater. Konkret skal der etableres et øget videnssamarbejde om 
kortlægning, indsamling og deling af viden på 0-18 års områ-
det for herigennem at forbedre den pædagogiske praksis og 
undervisningen.

For det andet skal det udnyttes, at Norden står stærkt på 
det digitale område med ambitiøse offentlige digitaliserings-
strategier og en række digitale vækstvirksomheder. Digitali-
sering rummer et stort potentiale for både at øge livskvalite-
ten for den enkelte borger og samtidig at ruste Norden bedre 
til fremtidens udfordringer i forhold til f.eks. pleje og uddan-
nelse. Norden skal derfor samarbejde om at udvikle innovati-
ve digitale løsninger, herunder tilgængeliggøre og udnytte 
åbne data, der kan understøtte innovation inden for de enkel-
te velfærdsområder og hermed gøre en konkret forskel for 
borgerne. 

Blandt indsatsområderne er også social dumping, hvor det 
danske formandskab vil fortsætte arbejdet med at styrke det 
nordiske samarbejde og erfaringsudveksling.

Udvekslingen af erfaringer og viden mellem de nordiske 
lande skal styrkes, så de effektive indsatser for borgerne bli-
ver udbredt over landegrænserne. Der vil blive sat fokus på 
de indsatser mod seksuelle overgreb, der skal afværge over-
greb og sikre, at den rette og nødvendige hjælp, støtte og be-
handling iværksættes. Ligeledes skal erfaringsudveksling 
mellem de nordiske lande fremmes i arbejdet med initiativer, 
når det gælder anbringelser af børn og unge uden for hjem-
met, tillige med tiltagene med træning og rehabilitering i æl-
dreplejen.

Tema: Værdier – international branding af Norden
Regeringen finder det også vigtigt, at der under formandska-
bet arbejdes for en bedre strategisk brug af det nordiske 
brand med henblik på at styrke kendskabet til Norden og 
profilere regionen til gavn for såvel vækst og velfærd. Formå-
let med temaet er at udnytte den positive internationale op-
mærksomhed om Norden og det nordiske brand til at frem-
me kendskabet til nordiske styrkepositioner og kerneværdier 
bl.a. ved konkrete indsatser i forhold til »Ny Nordisk mad« 
samt fælles nordiske indsatser på vækstmarkederne.

Som en del af det danske formandskabs fokus på internati-
onal branding af Norden, forventes de nordiske økonomi- og 
finansministre at arbejde med en styrkelse af det økonomiske 
og analytiske afsæt for at øge den internationale opmærk-
somhed om den nordiske model.

Herudover vil formandskabet gennem et 3-årigt forløb bi-
drage til at sikre, at den nyudviklede brandingplatform bli-
ver aktiveret på konkrete projekter i Norden og i udlandet 
med henblik på at imødekomme efterspørgslen på viden om 
den nordiske model og fastholde og yderligere styrke det in-
ternationale fokus på nordiske styrkepositioner.

Resultatet af indsatsen måles på projektniveau bl.a. på me-
dieomtale, turistovernatninger, tilfredsheds-undersøgelser og 
hvor muligt vækst og beskæftigelse.

Der iværksættes tre koordinerede delprojekter inden for 
turisme, kultur- og fødevaresektorerne, hvor interessen for 
det fælles nordiske brand klart er til stede, og mulighederne 
for øget synergi mellem landene og sektorerne er store: 

Turisme – Ny Nordisk Turisme i Kina og andre fjernmar-
keder. Formål: Øge kendskabet til Norden ude i verden og in-
ternt i Norden. Det nye nordiske brand foldes ud og imple-
menteres via turismesektoren gennem et pilotprojekt i Kina.

Kultur – Konceptudvikling af »Nordic Cool«1 kulturpro-
jekter: Formål: Konceptudvikling af et praktisk værktøj, der 

fastlægger organisatoriske rammer og proces i forbindelse 
nye »Nordic Cool« kulturprojekter samt iværksættelse af et 
konkret projekt uden for Norden.

Fødevarer – »Nordic Food Festival« i 2015: Formål: Skabe 
en årligt tilbagevendende »Nordic Food Festival« i Århus 
samt projektet »New Nordic Ultra«, der skal udbrede kend-
skabet til mad- og naturoplevelser fra det høje nord.

Det forventes desuden, at der vil blive arbejdet med eks-
port af uddannelser. De nordiske uddannelsesinstitutioner 
har både fællesnævnere i forhold til ekspertiseområder, der 
gør dem attraktive for uddannelseseksport (f.eks. velfærds-
uddannelser), og nogle af de samme udfordringer grundet 
lighederne i de nordiske uddannelsessystemer. Et fælles nor-
disk initiativ, der fordrer en vidensudveksling og diskussion, 
kan derfor medvirke til at fremme udviklingen på området.

Tema: Det Blå Arktis
Arktis vil også være på dagsordenen under formandskabet. 
Arktis indtager en stadig vigtigere placering på den nordiske 
dagsorden og på internationalt plan. Danmark vil under sit 
formandskab arbejde for at styrke det fælles nordisk/arktiske 
samarbejde om særligt klimaudfordringerne i Arktis. Det 
gælder særligt i forhold til at styrke sejladssikkerheden samt 
fastholde høje miljø- og sikkerhedskrav. Der vil desuden 
være fokus på at beskytte havenes biodiversitet.

Hertil kommer andre tværgående prioriteter. Det gælder 
den løbende indsats med fornyelse og reform af det nordiske 
samarbejde i overensstemmelse med generalsekretærens mo-
derniseringsrapport »Nyt Norden«. På samme måde er det 
prioriteret at fortsætte arbejdet med at nedbryde grænsehin-
dringer i alle hjørner af samarbejdet – både de særlige hin-
dringer, der består i Nordatlanten og de hindringer, der står i 
vejen for et udbygget samarbejde inden for konkrete politik-
områder, som f.eks. social- og beskæftigelsesområdet.

Året vil også i væsentlig grad være præget af FN-forhand-
linger om bæredygtig udvikling og klima. For det første for-
ventes der at blive vedtaget en række globale bæredygtig-
hedsmål som en del af FN’s Post 2015-udviklingsdagsorden 
og opfølgning på Rio+20-konferencen om bæredygtig udvik-
ling. For det andet afholdes FN’s internationale klimakonfe-
rence COP21 i Paris, hvor målet er, at der indgås en ny global 
klimaaftale. Det nordiske samarbejde skal bruges og under-
støtte indflydelse på forhandlingerne med henblik på at opnå 
en så ambitiøs aftale som mulig. 

Regeringen ser frem til at overtage formandskabet for Nor-
disk Ministerråd og vil indbyde Nordisk Råds danske dele-
gation til et tæt samarbejde herom.

Hermed slutter redegørelsen.

1 Nordic Cool var titlen på en stort anlagt kulturfestival i Washing-
ton, der fra 19. februar 2013 og fire uger frem præsenterede kunst 
og kultur fra Norden. Festivalen fandt sted på John F. Kennedy 
Center for the Performing Arts, der er et af USA’s største kultur-
centre, og havde deltagelse af flere end 700 kunstnere fra de fem 
nordiske lande samt Grønland, Færøerne og Åland. Fokus for fe-
stivalen var scenekunst, musik, film, litteratur, design, arkitektur, 
kunsthåndværk og nordisk mad.
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