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Introduktion

N ordiska rådets och de andra regionala parlamentens roll ge-
nomgår en omvälvning i relation till Europeiska Unionen när 
den europeiska integrationen framskrider. Vad kan Nordiska 

rådet ha för en roll i det föränderliga EU-Europa? Vilket slags regionalt 
parlamentariskt samarbete behövs i Europeiska Unionen? Kräver en 
starkare EU-orientering förändringar av Nordiska rådet? Denna rap-
port söker bland annat svar på dessa frågor.

Efter Nordiska rådets grundande har Europeiska unionen blivit ett 
fredsprojekt och garanterat en rekordlång stabil utvecklingsperiod för 
sina medlemsländer. EU har haft en verklig betydelse både för enskil-
da medlemsländer och som aktör inom den internationella politiken.

EU har fördjupats med små steg och utvidgats pulsvis. Den se-
naste utvidgningsvågen var i början av 2000-talet, när tolv nya med-
lemsländer anslöt sig till unionen.

I och med unionens utvidgning har man blivit tvungen att reformera 
dess verksamhet och strukturer. På 1990-talet stärktes samarbetet inom 
rätts- och inrikesfrågor och den gemensamma utrikes- och säkerhets-
politiken befästes. Med Lissabonfördraget som nu ska ratificeras mo-
derniseras unionens verksamhet och den blir ännu mera demokratisk 
och öppen. Man vill också stärka de parlamentariska aktörernas roll.

Regionala parlament i stil med Nordiska rådet har uppstått på 
grund av de nationella parlamentens behov av ömsesidigt samar-
bete. Nordiska rådet är en av det regionala samarbetets pionjärer. 
I rådet följer man också andra samarbetsformer som är under utveck-
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Introduktion

ling, för närvarande till exempel i Medelhavsområdet. Från första bör-
jan har Nordiska rådet också varit med om att utveckla ett parlamen-
tariskt samarbete i Östersjöområdet.

Europeiska unionens utveckling har påverkat Nordiska rådets 
arbete. Från och med början av 1990-talet har Nordiska rådet beak-
tat förändringarna i Europeiska unionen. De frågor som behandlas i 
rådet har ofta en EU-dimension. Samtidigt har många av de frågor 
som tas upp i Europeiska unionen en nordisk eller mera omfattande 
regional dimension. Exempel på sådana frågor är frågor som har att 
göra med mat, energi eller säkerhet.

Medlemsländernas historiska, kulturella och samhälleliga likhet 
utgör grunden för Nordiska rådet. Inom den utvidgade EU finns om-
råden, länder och intressen som är mycket olika. Inom unionen är 
beslutsfattandet inte likadant som i den lilla och rätt så homogena 
nordiska gemenskapen.

Nuförtiden fungerar Nordiska rådet och andra regionala parlament 
i EU-ärenden närmast via sina egna regeringar. De kan också delta 
som självständiga aktörer i Europeiska kommissionen allmänna sam-
rådsförfaranden. I framtiden utvidgas kanske det direkta samarbetet. 
Då kunde den parlamentariska ”poolen” som är under utveckling ba-
lansera de mellanstatliga organens makt i Europeiska unionen.

Denna rapport föreställer sig en framtid som håller på att ta form. 
Vi vill presentera sätt på vilka Nordiska rådet och andra regionala par-
lament kan införa den regionala dimensionen till Europeiska Unionen. 
Det är ingen lätt ekvation. Inom EU finns det redan nu en hel hop olika 
aktörer. Många vill också utöva makt.

Också i framtiden behövs parlamentariska aktörer på olika nivå-
er. Europa måste stärka samarbetet mellan de nationella, regionala 
och europeiska parlamenten, dvs. den parlamentariska dimensio-
nen. Samtidigt måste parlamentariska aktörers uppgiftsfördelning 
utvecklas så att överlappningar undviks. Det är fråga om demokrati.

Rapporten har kommit till på beställning av Nordiska rådets 
Mittengrupp och den har utarbetats av Tankesmedjan e2 i Finland. 
Den första artikeln i rapporten har skrivits av Tobias Etzold. Där be-
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skrivs reformprojekt inom Nordiska rådet under de senaste tjugo 
åren. I rapportens andra artikel berättas hur medlemsländernas poli-
tiker och ämbetsmän bedömer Nordiska rådets nuvarande situation 
och roll i EU-Europa. Artikeln har skrivits av Karina Jutila och Janne 
Niemi. I den tredje artikeln studerar man Nordiska rådets framtidsut-
sikter och kommer med konkreta åtgärdsförslag. Artikeln har skrivits 
av Karina Jutila och Terhi Tikkala. Mittengruppens styrelse samman-
trädde till en tankesmedjesession kring artikelns teman i januari 2009 
i Reykjavik, där en vidareutveckling av Nordiska rådet diskuterades.

Rapportens syfte är att väcka diskussion om det regionala par-
lamentariska samarbetets roll i EU. Därtill tar rapporten upp diskus-
sionen om Nordiska rådets utveckling och framtid.

Vi tackar styrelsen för Mittengruppen i Nordiska rådet och 
Mittengruppens medlemmar för samarbetet och de politiker och äm-
betsmän som deltagit i projektets intervjuavsnitt. n

Helsingfors 1 April 2009

Karina Jutila   Terhi Tikkala
Direktör  Generalsekreterare
Tankesmedjan e2  Mittengruppen i Nordiska rådet
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Nordiska rådet

n Nordiska rådet grundades 1952 som ett samarbetsforum för 
de nordiska regeringarna och parlamenten. Detta skedde på 
basen av de redan existerande samarbetsrelationerna, som på 
det här sättet blev formaliserade och fick finansiering.

n I 1971 fick regeringssamarbetet sin egen organisation, 
Nordiska ministerrådet. Detta innebar att även Nordiska rådets 
roll förändrades. Rådet blev en interparlamentarisk organisa-
tion, vars uppgift var att följa regeringssamarbetet och fast-
ställa de stora linjedragningarna i dialog med ministerrådet. 
Utöver utskottens regelbundna möten, sammankommer rådet 
årligen till en session, där de nordiska regeringarna redovisar 
för samarbetets resultat. 

n Nordiska rådets partigrupper inledde sin verksamhet grad-
vis under 70- och 80-talet. I 1979 utgjorde de dåvarande 14 mit-
tenpartierna en egen partigrupp med ett nordiskt partipolitiskt 
program. I 1983 fick Mittengruppen ett eget sekretariat med en 
deltidsanställd sekreterare. 

n Nordiska rådets medlemmar väljs internt bland de natio-
nella parlamentens medlemmar. Så skedde även valet av med-
lemmar till Europaparlamentet fram till 1979, då MEPparna för 
första gången valdes genom direkta val.

n Nordiska rådet publicerar sin första EU-strategi år 2009. 
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Mittengruppen

n Till Mittengruppen hör sammanlagt 20 centerpartier, libera-
la-, gröna- och kristdemokratiska partier från de fem nordiska 
länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island samt 
de tre självstyrande områdena Åland, Grönland och Färöarna. 
Mittengruppen är den näststörsta partigruppen i Nordiska rå-
det efter den Socialdemokratiska gruppen. 

n Mittengruppens två största partier, Centern i Finland och 
Venstre i Danmark, är i skrivande stund huvudregeringspartier 
i sina respektive länder. I Sverige sitter Mittengruppens samt-
liga medlemspartier i den nuvarande alliansregeringen, med 
undantag för Miljöpartiet de Gröna. I Norge är Senterpartiet 
med i den rådande regeringen, som leds av Arbetarpartiet.

n Mittengruppens breda politiska sammansättning betyder 
att det bland medlemspartierna alltid finns både regerings- 
och oppositionspartier från de respektive medlemsländerna. 
Samarbetet i Mittengruppen fungerar trots motsättningar mel-
lan partierna i den nationella politiken.  

n Mittengruppen har traditionellt varit aktiv i ärenden av bre-
dare internationell eller regional karaktär. Mittengruppen har 
även aktivt deltagit i diskussionerna om en reformering av rå-
dets arbete i förhållande till Europeiska unionen. 
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Tidigare reformer inom Nordiska rådet

Tobias Etzold 

Tidigare reformer inom 
Nordiska rådet 

U nder de senaste 20 åren har den miljö där det nordiska sam-
arbetet äger rum genomgått grundläggande förändringar. I 
detta sammanhang har Nordiska rådet och Nordiska minis-

terrådet blivit tvungna att anpassa sig till nya omständigheter och 
ändra sin inställning, sina uppgifter och strukturer. Det övergripan-
de målet för dessa omstruktureringsåtgärder har varit att motivera 
och legitimera dessa institutioners fortsatta existens och att förbli 
relevant. Förr och nu har den ökade europeisering förorsakat – men 
också möjliggjort – ändringar i det nordiska samarbetet (Sverdrup, 
‘Europeisering som de-institusjonalisering – nordisk politisk sam-
arbeid i endring’, in Olsen og Sverdrup (red.), Europa i Norden. 
Europeisering av nordisk samarbeid, 1998, s. 165).

Utvidgningen av EU år 2004 innebar nya utmaningar och ett 
nytt behov av anpassning. I allmänhet har EU:s ökade inblandning 
i regionala frågor, till exempel förberedelser för en EU-strategi för 
Östersjöområdet och en strategi för Arktikum, som även berör stater 
utanför EU, väckt frågan huruvida regionalt samarbete inom särskil-
da institutioner har blivit överflödigt. Därför har det uppstått nya de-
batter om de nordiska institutionernas samt Östersjöområdets övriga 
regionala organisationers framtida betydelse.

Denna artikel ger en översikt över de viktigaste ändringarna 
inom Nordiska rådet under 20 år och syftar till att svara på frågan 
hur Nordiska rådet har reagerat på de grundläggande geopolitiska 
förändringarna i sin yttre miljö, i synnerhet i Europa och EU. För det 
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Tidigare reformer inom Nordiska rådet

första ska artikeln ge en översikt över reformdiskussionerna inom 
Rådet i ljuset av de yttre förändringarna och specifika förslag till re-
form av Nordiska rådet mellan åren 1988 och 2008. Den andra delen 
består av en kort analys av moderniseringsåtgärderna, dvs. ändring-
arna i utskottsstrukturen, inom Nordiska rådet och deras effekter. 
Detta åtföljs av en redogörelse för särskilda åtgärder som syftar till 
att hantera EU-frågorna och skapa närmare relationer och samarbete 
mellan Nordiska rådet och EU. Artikeln avslutas med en kort sam-
manfattning med flera slutsatser om tidigare debatter och reformer 
samt synpunkter på ytterligare förändring och reform inom NR. 

Reformer mellan 1989–2008

n 1990-talet 

Det nordiska samarbetets strukturer reagerade förhållandevis snabbt 
på de grundläggande geopolitiska förändringarna i Europa i slutet av 
1980-talet. Redan år 1988 tillsattes en kommission som hade i uppgift 
att studera möjligheterna till gemensamma nordiska aktiviteter på 
den internationella arenan. Ett av kommissionens förslag var att till-
sätta ett utskott för internationella frågor. Detta förverkligades emel-
lertid aldrig (Schumacher, Die nordische Allianz in der Europäischen 
Union, 2000: 212–213). I november 1991 var de nordiska statschefer-
nas Mariehamnsdeklaration startskottet för väsentliga förändringar 
inom det nordiska samarbetet.  För detta ändamål delegerades utar-
betandet av reformförslag till ett särskild arbetsgrupp (ibid.). 

Processen fortsatte i 1992 med de nordiska statsministrarnas 
möte på Bornholm där de första mera detaljerade besluten om refor-
mering av de nordiska samarbetsstrukturerna fattades. Dessa åtgär-
der innebar i synnerhet en förstärkning av det politiska ledarskapet 
inom det nordiska samarbetet genom att ta de fem medlemsstaternas 
statsministrar starkare med i dryftandet av dess mål. En annan viktig 
fråga var framhävandet och stärkandet av den utrikes-, säkerhets- och 
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Europapolitiska dimensionen i det nordiska samarbetet. Dessutom 
beslutade man att flytta Nordiska rådets sekretariat från Stockholm 
till Köpenhamn och förbättra den politiska koordinationen, stärka 
dess innehåll och skapa mer fokuserad prioritering av arbetet. 

Medan största delen av åtgärderna syftade till att förbättra koor-
dinationen på den politiska nivån, var flera av dem också avsedda att 
förbättra Nordiska rådets (och Nordiska ministerrådets) organisato-
riska strukturer. I synnerhet sammanslagningen av NR:s sekretariat 
i Stockholm med NMR i Köpenhamn sågs som ett viktigt steg mot en 
nödvändig förbättring av arbetsrelationerna mellan dessa två orga-
nisationer. Denna åtgärd förväntades skapa synergiverkningar, mera 
direkt interaktion och ömsesidigt utbyte av information samt bättre 
möjligheter att tillsammans representera det nordiska samarbetet 
inom Norden och mot tredje parter (Schumacher, 2000: 216). Eftersom 
detta inte kunde förverkligas genast, togs det upp igen i nästa omgång 
av reformförslag år 1994/1995 och genomfördes slutligen år 1996. 

Nya institutionella justeringar blev nödvändiga när Sverige och 
Finland blev medlemmar i EU. I november 1994 bildade de nordiska 
regeringarna och Nordiska rådet en reformkommitté. I februari 1995 
presenterade denna rapporten ”Nordisk samarbeid i en ny tid” i vilken 
ingick flera nya förslag och som blev en viktig referens för de framtida 
reformsträvandena (Sverdrup, 1998: 166–7). På Nordiska rådets ses-
sion i Reykjavik i mars 1995 diskuterades dessa reformförslag och i 
allmänhet blev de godkända. Ett av förslagen var att man i stället för 
NR:s vårsession skulle hålla en så kallad temakonferens som skulle 
koncentrera sig på endast ett särskilt viktigt tema. 

Den viktigaste åtgärden var troligtvis omorganiseringen av 
NR:s utskottsstruktur. Beslutet fattades av en speciell NR-session i 
Köpenhamn i september 1995. Till dess hade Nordiska rådet sex ut-
skott som specialiserat sig på finans, ekonomi, juridik, kultur, miljö 
och sociala frågor. NR beslöt sig för att införa ett nytt sätt att arbeta. 
Detta innebar att man hade bara tre utskott i enlighet med den nya 
geopolitiska trepelarstrukturen: nordiskt samarbete, Europa (EU/EEA) 
och närområden. I Köpenhamn fattade Nordiska rådet också flera be-
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Tidigare reformer inom Nordiska rådet

slut som gjorde dess arbete politiskt mera relevant genom att stärka 
partigruppernas ställning och minska inflytandet av de nationella dele-
gationerna, t.ex. i presidiet och i sammansättningen av kommittéerna, 
som i huvudsak använde nationella kriterier (Schumacher, 2000: 217).        

n Förändringens vindar
Från och med år 2000 granskades och utvärderades de föregående 
strukturella reformerna. En s.k. vismankommittés rapport Öppet för 
världens vindar – Norden 2000, Vismansrapporten och den följande 
rapporten Ny Nordisk dagorden – opfølgning af Vismandsrapporten 
innehöll förslag till nya förändringar (Nordisk ministerråd/Nordisk 
råd, 2000, Köpenhamn, www.norden.org/vis/vismansrapp.pdf och 
Nordisk ministerråd/Nordisk råd, 2001, www.norden.org/pub/miljo/
naer/sk/ANP2001732.pdf ). 

Ett av huvudmålen var att återinföra ämnesorienteringen i ut-
skottsstrukturens fokus som blivit ensidigt geografiskt. Idén bakom 
ersättandet av pelaren med en cirkelstruktur var att bygga samarbe-
tet på ett begränsat antal överlappande cirklar som skulle basera sig 
på varierande geografi (inklusive närområdena i öst och väst) och 
innehåll. Detta skulle möjliggöra större flexibilitet (Nordisk minister-
råd/Nordisk råd, 2000: 96–97) än den tidigare pelarstrukturen som 
ansågs vara för trång. Denna åtgärd syftade till att förbättra sam-
arbetet och koordinationen eftersom NMR hanterade en struktur 
som baserade sig mera på ämnesområden än geografiska områden. 
Samarbetet med de nationella parlamenten och med internationella 
organisationer, dvs. parlamentariska organ, förväntades också bli 
lättare (Nordisk ministerråd/Nordisk råd, 2001: 5). 

Dessutom hade vismansrapporten föreslagit bland annat att mil-
jöbestämmelserna i Helsingforsavtalet skulle förnyas och stärkas 
(Nordisk ministerråd/Nordisk råd, 2000: 96). Också Nordiska rådets 
arbete borde göras effektivare genom att upprätta direkta länkar till 
viktiga utskott inom de nationella parlamenten (ibid.). Det är ändå 
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oklart vilka av dessa rekommendationer verkligen har följts i prakti-
ken och i vilken omfattning.

Den nya utskottsstrukturen genomfördes år 2002. Sedan dess 
har Rådet fem aktuella utskott: kultur och utbildning, välfärd, med-
borgar- och konsument, miljö och naturresurser samt näring. Vid 
sidan om sin allmänna koordinerande funktion behandlar presidiet 
också utrikes- och säkerhetspolitik. 

n Aktuell utveckling
Efter genomförandet av några av de åtgärder som föreslagits i de 
ovannämnda viktiga rapporterna har inga viktiga steg mot fortgående 
modernisering och reformer tagits. Det har publicerats flera rappor-
ter som innehåller en hel del uppföljningsförslag, till exempel att göra 
Nordiska rådet, dess presidium och utskott mindre och att grunda ett 
utskott för externa relationer (till exempel Wiklund och Sundelius 2003 
och 2005). Men dessa diskuterades oftast i bara små (nationella) kret-
sar, om överhuvudtaget alls. På grund av bristen på diskussion har 
inget av förslagen i dessa rapporter förverkligats trots att det fanns 
några som tyckte att de var nyttiga och genomförbara. Det har gjorts 
endast små förändringar, t.ex. genom att införa premiärministrarnas 
och partiledarnas debatt som en del av NR-sessionerna år 2006

För närvarande diskuteras ibland eventuella ytterligare reformer i 
flera partigrupper och i Nordiska rådets presidium. Ett allt större antal 
NR:s intressenter tycker att det finns ett behov av att klara av den på-
gående europeiseringen genom att i allt större utsträckning se den re-
gionala nivån i förhållande till den europeiska nivån och hitta effektiva 
sätt att skapa en tätare koppling mellan dessa två nivåer. För att ci-
tera den nuvarande direktören för Nordiska rådets sekretariat: ”Det är 
dags för en mer systematisk nordisk politik i EU-sammanhang.” (Jan-
Erik Enestam i ’Tiden mogen för nordisk röst i EU’ på www.norden.org/
webb/news/news.asp?id=7600&lang=1, den 24 januari 2008). 
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Tidigare reformer inom Nordiska rådet

Reformernas verkan

Som framgår av det som sagts ovan har Nordiska rådet diskuterat, 
utarbetat och delvis infört flera reformer tidigare. Men hur effektiva 
har dessa reformer varit i praktiken? Vad berättar de om den verkliga 
förmågan hos en organisation som Nordiska rådet att anpassa sig till 
nya förhållanden och finns det ett behov av ytterligare förändringar?

n Är litet vackert?
I allmänhet kan man konstatera att Nordiska rådet – som är en liten 
organisation vad gäller medlemsantalet och byråkratins storlek – kan 
förändras och förnyas lättare än större organisationer. En liten organi-
satorisk storlek ger en viss flexibilitet och gör det möjligt att reagera 
relativt snabbt på förändringar. Även om verkligheten visar att det inte 
heller alltid är lätt att uppnå enighet om behövliga förändringar inom en 
liten grupp medlemsstater. Men eftersom Nordiska rådet består av en 
ganska homogen grupp av länder med liknande politiska system, byrå-
kratier, kulturer och mentaliteter, kan det ändå vara lättare att komma 
överens om grundläggande frågor och eventuella reformer än i en stor 
organisation med ett heterogenare medlemskap (som Europarådet).

n Tillräckligt omfattande?
Det finns olika uppfattningar om de aktuella förändringarna inom 
Nordiska rådet och deras verkan. En del anser att det har funnits en 
stark övergripande vilja att genomföra reformer och att förändring-
arna har varit omfattande (intervju 2008)1. Under 1990-talet och det 
tidiga 2000-talet genomgick det nordiska samarbetet sin mest långt-
gående omvandling någonsin (Hecker-Stampehl, ‘History of Nordic 
cooperation: Success story or a Series of Shipwrecks’, i boken: 

1 Personliga intervjuer med medlemmar och tjänstemän i NR har genomförts 
mellan maj 2007 och april 2008.
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Hecker-Stampehl, Bannwart, Brekenfeld, Plath (red.), Perceptions of 
Loss, Decline and Doom in the Baltic Sea Region, 2004: 272). 

Andra anser att förändringarna inte har varit särskilt omfattande 
och att de genomförda reformernas egentliga effekter har varit ganska 
små. I allmänhet finns det olika uppfattningar om hur nyttiga och till-
räckliga små organisatoriska förändringar är. Åtminstone tyder de på 
att organisationer har ett visst behov av reform på grund av externa 
förändringar och utmaningar. Detta håller en organisation vid liv och 
ger dess intressenter en känsla av att följa med tiden. I motsats till det-
ta kan organisatoriska administrativt-byråkratiska förändringar i liten 
skala anses snarare utgöra ett hinder för verkligen viktiga diskussio-
ner (och eventuella beslut) om fundamentala strukturella och politiska 
förändringar. Förändringar i liten skala kan ses som en ursäkt för att 
inte fatta beslut om och genomföra långtgående reformer som skulle 
hjälpa till att ge organisationen en ny mission och ny legitimitet. 

n  Är nya reformer nödvändiga? 
Åsikterna går också isär vad gäller behovet av nya förändringar inom 
NR. Flera intressenter anser att omfattande nya strukturella reformer 
inte är nödvändiga. I deras mening är de nuvarande strukturerna bra 
som de är. De utesluter ändå inte att de nuvarande sätten att arbeta 
kunde förbättras och att de nuvarande strukturerna, instrumenten 
och möjligheterna kunde utnyttjas mera effektivt. När det uppstår 
problem, verkar det ofta vara enklare att ändra organisationen. Först 
och främst borde man ändå fråga om de nuvarande arbetsmetoderna 
och strukturerna är tillräckligt effektiva och fokuserade. Problem kan 
inte lösas automatiskt med nya strukturer. Det verkar alltså vara vik-
tigare att sträva efter effektiv problemlösning inom de existerande 
strukturerna och eventuellt förbättra dem än att alltid genast kräva 
nya strukturer (intervju 2007). Det tar också tid innan nya strukturer 
fungerar bra. Kontinuerlig förändring av strukturerna kan därför mot-
verka sitt eget syfte och öka osäkerheten bland intressenterna.      
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Andra intressenter verkar ändå inte vara nöjda med det nuvaran-
de läget och anser att de tidigare förändringarna inte har gått tillräck-
ligt långt. Ur det perspektivet är nya fundamentala förändringar av 
strukturer, arbetsmetoder och innehåll nödvändiga för att göra arbe-
tet mera effektivt. I praktiken gör en sådan spridning av politiska och 
administrativa intressenters åsikter diskussionen intressant. Å andra 
sidan gör den det betydligt svårare att fatta beslut om reformer och 
genomföra dem, eftersom dessa kräver enighet.  

n Har tidigare reformåtgärder varit effektiva?
De upprepade förändringarna i Nordiska rådets utskottsstruktur väck-
er frågan om man kan få några bevis på att reformer har gett resultat 
när nya förändringar gjorts bara ett par år efter en tidigare reform. 
Förändringen av utskottsstrukturen i enlighet med geografiska kriteri-
er år 1995 verkade motiverad eftersom den återspeglade den rådande 
politiska situationen och tiden (intervju 2007). Sex år senare hade si-
tuationen ändå förändrats igen, i synnerhet på grund av att tidtabel-
len för EU:s utvidgning hade fastställts. Man påstod att det behövdes 
en ny struktur för att klara av den nya utvecklingen. Mycket snabbt 
visade det sig att pelarstrukturen inte fungerade särskilt bra. Därför 
ansågs den inte vara en modell för framtiden i de nya förhållandena 
(Sundelius och Wiklund, Femtio år nordiskt samarbete, 2002: 24). 

Ett speciellt problem i pelarstrukturen var att den var obalanse-
rad. Nordenpelaren var för stor jämfört med de två andra och om-
fattade för många olika frågor. Detta gjorde det svårt att ta itu med 
alla viktiga ämnesområden på ett effektivt och tillfredsställande sätt 
i Nordenutskottet. Det visade sig också vara problematiskt att förena 
NR:s utskott med NMR:s arbetsstrukturer eftersom dessa hade bil-
dats på olika sätt (intervju 2007). Det förblev oklart med vilket av de 
18 ministerråden en enskild kommitté behövde umgås med (Nordisk 
ministerråd/Nordisk råd, 2001: 21). De tre utskotten påminde sna-
rare om diskussionsklubbar än arbetskommittéer varför det var svårt 
att ha diskussioner som fokuserade på problemlösning inom dem 
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(Hanne och Hecker-Stampehl, 2003: 26). Eftersom den här typen av 
utskott inte finns i de nationella parlamenten, var det också svårt att 
förena diskussionerna och förhandlingarna inom Nordiska rådet med 
diskussioner och förhandlingar inom de nordiska ländernas nationel-
la parlamentariska strukturer (ibid.).     

Den gamla pelar- och utskottsstrukturen behöver inte nödvän-
digtvis ses som ett misstag, trots att några gör det (intervju 2007). 
Det hade snarare varit ett misstag att inte ändra strukturen, när det 
blev uppenbart att den inte fungerade och inte motsvarade den för-
ändrade miljön. Den nya ändringen i utskottsstrukturen visar att 
Nordiska rådet i viss mån har kunnat kritiskt reflektera över tidigare 
åtgärder, rätta till dem vid behov och anpassa sig till nya förändring-
ar i sin omgivning kontinuerligt och gradvis. Sju år efter införandet 
upplevs kommittéstrukturen på det hela taget fungera bra. Vid tiden 
för sin 50-årsdag år 2002 verkade Nordiska rådet ha lyckats skingra 
tvivel om sin legitimitet genom att reagera på kritiken och nya utma-
ningar på ett lämpligt sätt (Hanne och Hecker-Stampehl, 2003: 26). 
Samtidigt som man beaktar de aktuella utmaningarna om regionalt 
samarbete fortsätter letandet efter ny legitimitet och behovet av att 
anpassa sig till externa förändringar och att förnyas.     

Särskilda reformer i förhållande till EU
Vid tiden för Sveriges och Finlands EU-medlemskap gjordes flera 
förslag om hur man skulle klara av den ökande europeiseringen och 
skapa tätare relationer och samarbete mellan Nordiska rådet och EU. 
Ett av dessa förslag gick ut på att organisera NR:s och NM:s sessioner 
och möten enligt EU-ordförandeskapens halvåriga arbetsprogram 
(Schumacher, 2000: 216). En av de viktigaste reaktionerna var att 
man inrättade ett nytt utskott som skulle arbeta särskilt med Europa- 
och EU-frågor och utgöra en väsentlig del av Nordiska rådets nya ut-
skottsstruktur. Rent allmänt återspeglade den nya arbetsstrukturen 
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de europeiska frågornas vikt inom det nordiska samarbetet (Hanne 
och Hecker-Stampehl, 2003: 26). 

Europautskottet ansågs ändå vara den mest problematiska och 
minst framgångsrika och effektiva av de tre utskotten, eftersom dess 
egentliga uppgifter och skyldigheter var oklara. Det visade sig vara 
svårt att besluta om vissa frågor hörde till Europautskottet eller när-
områdesutskottet, vilket orsakade onödig överlappning i behand-
lingen av frågorna (intervju 2007). Detta speciella problem ledde till 
den ovan beskrivna utskottsstrukturreformen. Alla intressenter delar 
ändå inte denna uppfattning. Vissa ansåg att det var ett misstag att 
avskaffa Europa/EU-utskottet eftersom den också efter EU:s utvidg-
ning hade erbjudit goda möjligheter att ta itu med och följa upp ären-
den av gemensamt Nordiskt intresse i samarbetet med de Baltiska 
länderna och andra EU-medlemmar (intervju 2007).

En diskussion om NR:s plats i den Europeiska institutionella ar-
kitekturen och relationerna mellan Nordiska rådet och EU håller just 
på att återinrättas. Det finns uppenbart ett behov av att fortsätta och 
konkretisera diskussionen om ämnet och att ge klara genomförbara 
förslag till hur man skulle förbättra samarbetet. En användbar rikt-
linje för debatten kunde vara att det nordiska samarbetet inte kan 
ersätta EU-samarbetet men att det kan komplettera det (Husmark 
Pehrson, Framgångsrikt samarbete i Norden – och i EU, 2008, at: 
www.regeringen.se/sb/d/10181/a/100290, 7 mars 2008). Målet 
borde inte vara att grunda ett nordiskt block inom EU utan att strä-
va efter tätare samarbete där det är möjligt och nyttigt (”Inget EU-
block men tätare samarbete” på www.norden.org/webb/nyas/nyas.
asp?id=7602&lang=1, 25 januari 2008). 

Sammanfattning och slutsatser 
Nordiska rådet har i flera debatter och rapporter behandlat ändringar 
i sin yttre miljö och dryftat hur man skulle anpassa sig till dem och 
öka effektiviteten av sitt arbete. Det är rimligt att dra den slutsatsen 
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att Nordiska rådet åtminstone i någon mån har kunnat anpassa sig 
till externa förhållanden och införa nya strukturer, uppgifter och funk-
tioner. Ett visst missnöje hos några intressenter visar ändå att man 
kanske kunde ha gjort mera i det här avseendet. 

Många reformförslag och särskilda förslag för att förbättra struktu-
rerna och arbetet har gjorts genom åren. Flera av dem blev införda och 
visade sig vara framgångsrika åtminstone i någon mån, andra ansågs 
antingen inte vara framgångsrika och måste ändras eller uppnådde ald-
rig genomförandestadiet. Flera förslag som ansågs vara användbara och 
genomförbara kunde NR:s intressenter aldrig enas om och blev inte ens 
ordentligt diskuterade. Ett intressant drag i den aktuella debatten om 
eventuella förändringar och förbättringar av det nordiska samarbetet är 
att flera reformförslag har gjorts flera gånger tidigare utan resultat. 

Att man för närvarande gör förändringsförslag som syftar till en 
förbättring av strukturerna och ett effektivare samarbete och att vissa 
gamla punkter har tagits upp igen kan tyda på ett visst intresse för 
förändring. I stället för att föreslå och diskutera dessa eller liknande 
goda förslag om och om igen, skulle det kanske vara nyttigt och viktigt 
att genomföra åtminstone några av dem. Att flera goda förslag har 
förblivit obeaktade, för att inte tala om ogenomförda, eftersom man 
fruktat att enighet inte kunde uppnås på grund av nationella intres-
sen måste anses vara en allmän svaghet hos NR. Exempel på dessa 
förslag är minskandet av antalet samarbetsfrågor och inskränkningen 
av antalet representanter i Nordiska rådet (och som en följd mindre 
utskott och presidium) för att minska kostnaderna men också för att 
göra Rådets arbete effektivare. Detta har föreslagits bl.a. av Sundelius 
och Wiklund 2005, av Nordiska rådets intressenter i intervjuer med 
författaren år 2007 och i kapitlet av Jutila och Niemi i denna volym. 
Man har inte heller ordentligt diskuterat och genomfört förslagen om 
att ändra röstningen i Nordiska ministerrådet från konsensus till ma-
joritetsröstning och att förbättra relationerna mellan NR:s utskott och 
relevanta utskott inom de nordiska ländernas nationella parlament. 

För att undvika förvirring och frustration verkar det viktigt att undvi-
ka kontinuerlig repetition av mer eller mindre samma förslag. Alternativt 
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borde man antingen undersöka dem noggrant om en majoritet anser att 
de nyttiga och genomförbara, och sedan snabbt genomföra dem eller 
klart förkasta dem. Om Nordiska rådet lyckas föra en konstruktiv de-
batt, fundera kritiskt över sina möjligheter att anpassa och reformera 
sig, nå enighet om nödvändiga förändringar för att förbättra de nuva-
rande arbetsstrukturerna och, slutligen, framgångsrikt anpassa sig till 
nya situationer, är dess framtidsutsikter inte helt dystra. n
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Hur står det till med Nordiska rådet?

Karina Jutila • Janne Niemi

Hur står det till med  
Nordiska rådet?

Ny blomstring eller rådvillhet?
Denna artikel granskar politikers och tjänstemäns bedömningar 
av Nordiska rådets (NR) nuläge och reformbehov samt visioner om 
rådets roll i framtiden. Artikeln är skriven på basen av personliga 
intervjuer och svar som erhållits via e-post. Materialet samlades in 
under hösten 2008.1

Uppfattningarna om Nordiska rådets nuvarande roll kan inde-
las i två delar. En del av de svarande ansåg att NR upplever ett nytt 
uppsving för närvarande. Enligt dem har EU:s utvidgning och nya ut-
maningar till exempel inom miljöpolitiken ökat behovet av organisa-
tionens verksamhet. Också det aktiva samarbetet mellan regeringar 
avspeglas positivt i NR. 

En annan del av de svarande ansåg att NR:s starka år är förbi. 
Enligt en kritisk syn är NR i dag närmast en diskussionsklubb och 
politikernas intresse för det har minskat. Verksamhetsmiljön har för-

1 Artikeln baserar sig på fem intervjuer och fyra svar som erhållits via e-post. 
Materialet samlades in i augusti-oktober 2008. Två av de svarande är tjänstemän 
i Nordiska rådet och sju är politiker. Fyra av de sistnämnda är eller har varit med-
lemmar i Europaparlamentet och tre är medlemmar i sina länders nationella parla-
ment. Alla intervjuade politiker hör till partier i Mittengruppen. De svarande förde-
lade sig på olika länder enligt följande: Sverige 2, Danmark 2, Norge 1 och Finland 
4. Intervjuförfrågan eller e-postförfrågan skickades till sammanlagt 26 personer 
av vilka fem nekade till att svara, huvudsakligen därför att de inte ansåg sig veta 
tillräckligt om NR:s verksamhet. Tolv personer svarade inte på förfrågan. De frågor 
som användes vid anskaffning av materialet finns som bilagor till denna artikel.

22



ändrats till följd av kalla krigets slut samt Sveriges och Finlands EU-
medlemskap. NR har inte hängt med i förändringarna. 

De som förhåller sig kritiskt till NR:s nuvarande tillstånd betonar 
organisationens forna prestationer, t.ex. avlägsnandet av gränshinder 
och den gemensamma arbetsmarknaden. Enligt dem var NR tidigare 
en viktig plats där unga begåvade politiker kunde träffas och lära sig. 
Beslutsfattarnas personliga kontakter inverkade på utvecklingen i de 
nordiska länderna. 

Både de som ser positivt och de som ser kritiskt på NR:s nuva-
rande situation anser att det finns en hel del att utveckla i NR:s verk-
samhet. Organisationen har delvis tappat sin roll.

Bakgrund och värden förenar medlemsländerna
De svarande anser att Nordiska rådets styrka är medlemsländernas 
historiska, kulturella och samhälleliga likhet. Som en styrka anges 
också kännedomen om nordliga förhållanden. De gemensamma 
värdena och den gemensamma bakgrunden utgör grunden för NR:s 
praktiska verksamhet och stärker samhörigheten.

De som ser positivt på NR:s nuvarande tillstånd anser att årtion-
dens samarbete och prestationer garanterar en konkurrenskraftig 
ställning för organisationen, speciellt i frågor som gäller det nordliga 
och arktiska området samt Östersjön. De svarande ansåg att NR:s roll 
kan vara viktig också i klimatpolitiken. Därtill anses NR vara en neutral 
aktör till exempel när det gäller att bygga upp kontakter till Vitryssland. 
Medlemsländerna har fortfarande gemensamma intressen. 

I några svar ses NR som en nyttig aktör i Rysslandssamarbetet. 
Genom det nordiska samarbetet kan ett enskilt medlemsland få stöd 
i förhandlingar med Ryssland.

Man anser att NR:s styrka är det nordiska samarbetets stora ac-
ceptabilitet bland medborgarna. Också NR:s politiska grupper och 
deras inre dialog anses viktiga. En del av de svarande ansåg att NR 
kan använda publicitet som ett påverkansinstrument.
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Ringa politisk betydelse är en svaghet

Man anser att NR:s svagheter är dess långsamhet, byråkrati, ringa poli-
tiska inflytande och politikernas svaga engagemang. Partiledarna och 
andra toppolitiker är inte aktivt med i organisationens verksamhet.

Många av de svarande ansåg att besluten inte binder någon. 
Processernas långsamhet innebär i praktiken att NR inte reagerar på 
snabbt framskridande samhälleliga problem. NR anses ha en stark 
utskottskultur, men ringa politisk betydelse.

Den centrala orsaken till kritik har att göra med politikens inne-
hållsfrågor. Man anser att NR koncentrerar sig på för många frågor i 
förhållande till sina resurser, vilket gör att verksamheten blir ofoku-
serad. En del ansåg att NR behandlar samma frågor från det ena året 
till det andra utan konkreta resultat. Också det faktum att en stor del 
av resurserna allokeras på kultursamarbetet får kritik. 

En av de svarande ansåg att ”det är svårt att hitta menings-
fulla ärenden till agendan” efter medlemsländernas EU- och ETA-
medlemskap, när det inte längre finns en gemensam nordisk front i 
samma utsträckning som tidigare, till exempel i FN. 

Svaren visade att Ministerrådets konsensusprincip har börjat av-
speglas i NR:s verksamhet. Man vill undvika motsättningar och poli-
tisk dragkamp, varför många svåra frågor inte kommer på organisa-
tionens agenda. Samtidigt som konsensuskulturen lämpar sig bra för 
NR:s verksamhet, minskar den organisationens politiska betydelse.

I svaren framträder nationella skillnader. En del av de svarande 
ansåg att intresset för NR har minskat speciellt i Finland. Situationen 
påverkas av språkproblem och de finländska mediernas ringa in-
tresse för NR. 

En av de svarande ansåg att man inte uppskattar det nordiska 
samarbetet lika mycket i Finland som i de övriga nordiska länderna. 
Enligt den svarande utgör detta en utmaning för NR som som bäst 
kan stärka den nordiska identiteten i Finland. Enligt den svarande ”är 
NR:s planinriktning och byråkrati ur denna synvinkel ett problem för 
finländarna som helst vill ha konkreta åtgärder”. 
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Också Norges särställning steg fram i svaren. Man anser att NR 
är en arena där Norge – som står utanför EU – kan skaffa information 
och påverka också EU-politikens frågor. Man upplever att Norge an-
vänder denna möjlighet aktivt.

Ett aktivare grepp om EU-frågor

”Mera samarbete med nordiska kolleger (i Europaparla-
mentet) och mera kontakter mellan tjänstemän.”

”Samarbetet är inte ännu sådant som det borde vara  
– men det håller på att utvecklas.”

Majoriteten av de svarande ansåg att den parlamentariska verksam-
heten på europeisk nivå koncentreras till Europaparlamentet och 
dess kontakter med de nationella parlamenten. För närvarande har 
NR knappast någon betydelse i helheten. En av de intervjuade be-
skrev Europeiska Unionen på följande sätt: ”EU är så pass självtill-
räcklig att dess eget system är tillräckligt för den.”

De svarande blev tillfrågade om sin syn på det praktiska samarbe-
tet mellan NR och EU. Enligt detta material anser europaparlamenta-
rikerna att det inte finns något betydande samarbete.

De som arbetar inom NR nämner flera samarbetsformer, t.ex. delta-
gandet i seminarier och NR:s ställningstaganden till EU:s utstakningar 
om Nordeuropa. Av större sammanhang lyfter man fram den nordliga 
dimensionen, utvecklandet av Östersjöområdet och samarbetet med 
Ryssland. Exempel på praktiskt samarbete är mycket vanliga. 

Även om dialogen mellan EU och NR betraktas som svag, anser 
man att enskilda tjänstemän har nyttiga kontakter. Kontakterna base-
rar sig i synnerhet på aktiviteten hos NR:s tjänstemän och de verkar 
vara relativt sporadiska och oorganiserade.

De svarande verkar se det som ett givet faktum att en del av NR:s 
medlemsländer är med i EU och en del utanför den. Man anpassar sig 
till situationen i NR. 
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Vad gäller kontakter på EU-nivå betonar de svarande förutom 
Europaparlamentet även kommissionens roll. Däremot nämner man 
inte alls Regionkommittén i svaren. 

Majoriteten av de svarande kan inte bedöma andra NR-liknande 
parlamentariska aktörers (t.ex. Benelux-ländernas och Baltikums) 
roll i EU. På grund av NR:s resultat och medlemsländernas gemen-
samma bakgrund anser en del ändå att NR är mera betydande än 
andra motsvarande aktörer.

Även om man anser NR:s nuvarande roll vara svag eller till och 
med obetydlig på EU-nivå, har man förväntningar inför framtiden. 
Man anser att EU:s utvidgning leder till unionens regionalisering. 
Medelhavsområdet, unionens östra område samt Västra Balkan 
och Turkiet leder unionens uppmärksamhet bort från norden. 
Mot denna bakgrund anser flera av de svarande att de nordiska 
länderna borde öka samarbetet i EU-frågor och att NR här kunde 
agera som brobyggare. En del de svarande anknyter samtidigt 
Östersjöområdet till det nordiska samarbetet. 

I svaren betonas också att EU:s Rysslandspolitik är viktig för NR:s 
medlemsländer. Som exempel nämns möjligheterna att lösa tvisten 
om Ishavets energiresurser mellan Norge och Ryssland med hjälp av 
EU-Ryssland-NR-kontakten.

I de positiva bedömningarna betonas i allmänhet betydelsen av 
växelverkan och diskussion. En av de svarande beskriver den regio-
nala parlamentariska verksamheten på följande sätt: ”Alla institutio-
ner är svaga, men samarbete är alltid bra.”

Enligt en kritisk syn har Östersjöfrågorna redan sina egna aktörer, 
t.ex. Östersjöstaternas råd. Också EU:s aktivitet i skapandet av en 
Östersjöstrategi visar enligt det kritiska synsättet att det redan finns 
flera aktörer inom detta fält och att NR inte behövs. 

Majoriteten av de svarande ansåg att NR borde bli aktivare i 
EUärenden. Enligt dem borde NR koncentrera sig på ett par teman 
och effektivt driva målen i anslutning till dem. I stället för stora mål-
program och strategier borde man ställa upp små konkreta mål. 
Framgångar i små ärenden skulle sporra till att utveckla samarbetet.
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I NR verkar det finnas vilja att utveckla samarbetet speciellt i rikt-
ning mot Europaparlamentet. Enligt detta material känner europa-
parlamentarikerna inte till NR:s verksamhet särskilt bra, och de har 
inte visat något speciellt intresse för att fördjupa samarbetet. 

Det finns problem också med fördjupandet av samarbetet. En av 
de svarande betonar att NR:s ställningstaganden blir utanför den na-
tionella beredningen av EU-ärenden. Detta kan leda till situationer i 
vilka ett medlemsland har en ståndpunkt via NR medan det godkän-
ner ett annat slutresultat i EU:s ministerråd. Den svarande betonar 
att man av denna anledning bör utveckla NR:s EU-samarbete i syn-
nerhet på det inofficiella samarbetets nivå.

Mera effektivitet och resultat
”(NR:s) agenda är ganska tunn, eftersom största delen av 
ärendena sköts i större sammanhang, och den (agendan) 
känns delvis artificiell. Detta har naturligtvis haft som följd 
att intresset har minskat en hel del.”

”NR har inte funnit sin roll efter EU. På vad borde man kon-
centrera sig i arbetet?”

”De gamla basuppgifterna har inte försvunnit någonstans.”

I svaren upprepas åsikten att NR söker sin roll i en förändrad verk-
samhetsmiljö. De svarande presenterar också utvecklingsidéer. 

Kravet på effektiverandet av verksamheten kommer fram i flera 
svar. Beslutsfattandet borde göras snabbare.

De svarande ansåg att det är viktigt att begränsa agendan. NR 
borde koncentrera sig på frågor där det kan uppnå konkreta resultat 
på riktigt. Genom resultat är det lättare att få politiker att engagera 
sig. Så här stärker man också organisationens politiska betydelse. 

Förutom förändringsbehoven betonar de svarande vikten av 
NR:s basuppgifter. Avlägsnandet och förebyggandet av gränshinder 
är fortfarande ett aktuellt tema. De svarande betonar också kultur-
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samarbetet, även om de samtidigt anser att det riktas för mycket 
resurser till kulturen. 

En av de svarande anser att det nordiska ministerrådet kommer 
att bestå också i framtiden men är inte alls säker på om det parlamen-
tariska samarbetet kommer att fortsätta. Enligt den svarande kan 
verksamheten inte fortsätta om samarbetet inte leder till konkreta 
resultat. Samtidigt betonas att NR:s verksamhet beror på hur aktivt 
regeringarna samarbetar.

Från intervju- och frågematerialet kan plockas sex konkreta 
utvecklingsförslag:

1.  Man bör minska antalet politiker och få de kvarvarande 
att förbinda sig till verksamheten bättre än tidigare.

2.  Partiledarna måste uppmuntras att delta  
i NR:s verksamhet.

3.  Partigruppernas verksamhet måste utvecklas.

4.  Samarbetet med de nationella parlamentens  
utskott måste ökas.

5.  Agendan måste klarläggas.

6.  Beslutsfattandet måste bli snabbare och effektivare.

Det är nödvändigt att minska antalet politiker som deltar i NR:s be-
slutsfattande och öka ansvaret hos dem som blir kvar. Så här effekti-
veras beslutsfattandet och deltagarnas motivation ökas. Man anser 
emellertid att detta kan minska småpartiernas representation i NR. 

Å andra sidan betonas att man måste få partiledarna att engagera 
sig mera i NR:s verksamhet. Så här kunde man stärka det nordiska 
samarbetets betydelse och NR:s roll.

Därtill vill man stärka partigruppernas roll i NR. Man föreslår 
bland annat att de skulle få mera motionsrätter och anslag. Man vill 
öka samarbetet mellan NR:s utskott och de nationella parlamentens 
utskott. En del av detta förslag är att NR-parlamentariker och deras 
utskottsmedlemskap i hemländerna borde koordineras bättre. 
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Klarläggandet av NR:s agenda har varit framme redan tidigare. 
De svarandes viktigaste budskap är att NR bör koncentrera sig på det 
väsentliga och framför allt på att lösa konkreta problem.

NR i framtiden: en diskussionsklubb  
eller en förnyad aktör på EU-nivå?
De svarande politikers och tjänstemäns bedömningar visar att det 
finns två huvudlinjer i hur man förhåller sig till NR: 1) en kritisk linje 
som stödjer sig på historia och 2) en positiv och framtidsinriktad syn.

De som förhåller sig kritiskt till NR:s nuvarande tillstånd betonar 
NR:s prestationer och roll under de tidigare decennierna. I jämförelse 
med detta är NR:s betydelse i dag obetydlig i deras mening. NR är 
en diskussionsklubb och det finns egentligen ingen som vill att den 
skulle ha en starkare roll till exempel i EU- och Östersjöpolitiken. 

De som ser positivt på NR:s nuvarande situation ser förhoppnings-
fullt på framtiden. De anser det vara viktigt att NR:s kontakter med EU 
stärks och att NR tar en klar roll inom EU-politiken. I deras mening 
ökar EU:s regionalisering och globala utmaningar behovet av NR. 

De flesta svarande betonar betydelsen av det gemensamma 
språket för det nordiska samarbetet. Om man inte längre hade ett 
gemensamt språk, skulle detta försvåra politikernas samarbete och 
öka tolkningskostnaderna i NR. Å andra sidan medger man att engel-
skans stärkta ställning i alla medlemsländer gör den till ett potentiellt 
arbetsspråk också i NR.

I svaren framträder frågan om att ta med de baltiska länder-
na i NR:s verksamhet. En del av de svarande motsätter sig de bal-
tiska ländernas medlemskap speciellt därför att det anses spräcka 
NR:s gemenskap som baserar sig på kulturella och historiska fakta. 
Samarbetet med Estland, Lettland och Litauen kritiseras inte i och för 
sig. Också Polens och Tysklands intensifierade samarbete med NR 
kan bli aktuellt i Östersjöfrågorna. 

29



Hur står det till med Nordiska rådet?

Det anses vara viktigt att få med centrala politiker i NR:s verk-
samhet. En del av de svarande ansåg att partiledarnas aktivitet i NR 
är i mycket beroende på deras intressen och tidtabeller. I praktiken 
avgörs centrala politikers tidsanvändning på basis av politisk än-
damålsenlighet. Tiden används till det som är viktigt ur målens och 
maktens synpunkt. Det finns skäl att ta detta i beaktande när man 
utvecklar NR:s verksamhet. 

Det var utmanande att få europaparlamentarikerna med i denna 
undersökning. De flesta tackade nej till intervjun och hänvisade till sin 
ringa kunskap om NR:s verksamhet. En långvarig europaparlamenta-
riker konstaterade att NR inte syns i en europaparlamentarikers ar-
bete på något sätt. Man kan också fråga om ovilligheten att svara är 
ett tecken på att man inte ser några skäl att stärka NR:s roll. n 
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Bilaga

BILAGA
Frågeformulär

1.  Hur skulle ni bedöma Nordiska rådets (NR) arbete:
 • I allmänhet?
 • Ur EU:s perspektiv?
 • Ur ett nationellt perspektiv?

2.  Vilka är NR:s styrkor och svagheter?  
Hur bedömer ni NR:s inflytande?

3.  Anser ni att man borde utvidga Nordiska rådet i framtiden?  
Hur ser ni på förhållandet mellan de baltiska länderna och NR?

4.  Hur bedömer ni det parlamentariska samarbetets betydelse i 
Europa i allmänhet? Hur bedömer ni NR:s verksamhet jämfört 
med andra parlamentariska aktörer i Europa? (T.ex. Benelux-
länderna, Storbritannien ochIrland, Östersjöområdet)

5.  Finns det ett praktiskt samarbete mellan EU och Nordiska rådet? 
I vilka politiska sektorer vet ni att det finns samarbete?

6.  Hur viktigt och effektivt anser ni att samarbetet mellan  
Nordiska rådet och EU är för närvarande?

7.  Hur borde Nordiska rådet utvecklas i framtiden?

8.  Vad behövs Nordiska rådet till i framtiden?

9.  Eventuella andra kommentarer.
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Nordiska rådet och EU

Karina Jutila • Terhi Tikkala 

Nordiska rådet och EU

I vilken riktning färdas Nordiska rådet (NR)? Hurdan är de nordiska 
samarbetsinstitutionernas roll i framtiden? Hur tar sig det nordiska 
samarbetet i uttryck i den europeiska gemenskapens tidevarv?

Europeiska unionens Europa erbjuder förutsättningar för Nordiska 
rådet att ta på sig en ny, starkare roll än det har idag. I tillägg till det 
täta samarbetet med Nordiska ministerrådet, kan NR som ett regio-
nalt parlament ta sig an nya uppdrag med direkt koppling till EU:s be-
slutsfattning. Nordiska rådet kunde mycket väl vara ett påverkande 
organ i EU, i samarbete med andra parlamentariska aktörer. 

För att Nordiska rådet skall kunna ta sig an en ny roll behövs vilja 
och förmåga att förnya NR:s verksamhet och sätt att arbeta. Det vore 
viktigt att följa med och försöka påverka den regionaliseringsprocess 
som just nu pågår inom EU. Samtidigt bör man fundera på hur samar-
betet mellan de nordiska regeringarna bäst kunde vidareutvecklas.  

En institution i utveckling eller på fallrepet?
Varje politisk institution har någon gång åtnjutit regeringens och med-
borgarnas starka stöd, och haft ambitiösa och hängivna medlemmar 
som aktivt hållit verksamheten igång. Detta idealtillstånd kräver ett 
läge där både konkreta och symboliska behov för verksamheten möts. 

Nordiska rådet grundades år 1952 i ett efterkrigstida Europa, som 
ett samarbetsorgan för de nordiska regeringarna och parlamenten. 
Institutionens glansperiod inträffade under kalla kriget, med särskild 
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vikt på 1950 och -60 -talet. På den tiden var Nordiska rådets påtagliga 
uppdrag att främja fri rörlighet mellan de nordiska länderna. Rådet 
spelade också en symbolisk roll, framför allt för Finland, genom att 
fungera som en bro mellan öst och väst.

Sedan Nordiska ministerrådet grundades år 1971 har NR varit de 
nordiska parlamentens samarbetsorgan. Kontakten mellan regering-
arna resulterade slutligen i en egen organisation. Detta kan ses som 
ett avgörande första steg i riktning mot ett om inte direkt försvagat, 
åtminstone radikalt förändrat Nordiskt råd. 

Nordiska rådet kan sägas ha befunnit sig i ett slags kris enda se-
dan kalla krigets slut. Krisen kulminerade då Sverige och Finland blev 
EU-medlemmar år 1995. De nordiska organisationernas framtid kän-
des plötsligt inte lika självskriven.

Hur går det för en politisk institution, vars existens inte längre 
kan motiveras med samma starka argument som tidigare? Vad sker 
då en institution inte längre hänger med i tiden?  

En vanlig reaktion är att med alla medel försöka hålla till åren 
komna institutioner vid liv. Detta har till stor del sin orsak i de byrå-
kratiska strukturernas tendens att upprätthålla sig själv. Politiska be-
slut bygger också oftare på kontinuitet än på förändring. Då man vill 
försöka förändra politiska institutioner bör man ta hänsyn till denna 
konstellation. Genom att hitta nya uppgifter som institutionen kan 
ägna sig åt, försöker man samtidigt berättiga dess existens.  

Europa har upplevt en långtgången integration, och större poli-
tiska skiljelinjer går inte längre att urskilja lika klart. En aktuell fråga 
gäller Nordiska rådets placering och existens i detta sammanhang. 
Till skillnad från EU, har det nordiska samarbetet inte som mål att 
utvidgas. Därtill hör idag en stor del av de frågor som traditionellt 
klassats som nordiska till EU:s agenda.    

Europeiska unionen upplever just nu sin guldålder. Unionen 
reste sig ur ett liknande historiskt läge som Nordiska rådet en gång 
i tiden, och idag är EU den mest centrala aktören i uppbyggandet av 
ett gränslöst Europa. Dessutom har EU fortfarande en viktig sym-
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bolisk betydelse som förenande länk mellan de europeiska natio-
nerna efter kalla kriget.  

n Fördomsfri utvärdering av framtiden nödvändig
Enligt opinionsundersökningar som gjorts, ifrågasätter endast en 
liten del av de nordiska medborgarna det nordiska samarbetet. 
Undersökningarna visar att den nordiska gemenskapen till och med har 
ett starkare stöd bland medborgarna än den motsvarande europeiska. 
Enligt Näringslivets delegation EVA:s attitydmätning från 2008, anser 
till exempel hela 92 % av finländarna att det nordiska samarbetet är vik-
tigt för Finland, oberoende av landets EU-medlemskap. (Haavisto Ilkka 
– Kiljunen Pentti, Kenen joukoissa seisot?, Eva 2008, s. 71–72; www.
eva.fi/files/2166_kenen_joukoissa_seisot.pdf ). Motsvarande under-
sökningar i de andra nordiska länderna har gett liknande resultat.  

Nordiska rådet har alltså ett brett, allmänt stöd bland medborgar-
na. Enligt opinionsundersökningarna motsvarar dock inte Nordiska rå-
dets och – ministerrådets arbete helt och hållet folkets förväntningar. 
Medborgarna önskar till exempel att det nordiska samarbetet skulle 
ägna sig åt gränsöverskridande brottsbekämpning och utrikes- och 
säkerhetspolitik, medan samarbete kring kultur- och språkfrågor upp-
levs som mindre viktiga teman. (Hvad er vigtigt i Norden? Norboerne 
om det nordiske samarbejde. Opinionsundersøgelse 2008, s. 8; www.
norden.org/pub/ovrigt/statistik/sk/ANP2008752.pdf ).

Man kan skönja en klar diskrepans mellan NR:s egentliga verk-
samhet och medborgarnas förväntningar på det. Varken internatio-
nell brottsbekämpning eller utrikes- och säkerhetspolitik finns på 
NR:s och ministerrådets dagordningar. Samarbetet kring kultur- och 
språkfrågor är däremot aktivt.   

Enligt opinionsundersökningar som utförts på uppdrag av NR och 
ministerrådet, ifrågasätter inte medborgarna organisationernas exis-
tens. Samtidigt sker ett anmärkningsvärt samarbete kring till exempel 
utrikes- och säkerhetspolitik uttryckligen utanför dessa institutioner. 
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Då man planerar det nordiska samarbetets framtid, räcker det inte en-
bart stödja sig på medborgarnas sympatier. Man måste även fördoms-
fritt utvärdera hurdana institutioner vi vill upprätthålla och varför.   

Regionala parlament behövs i EU

n Lika och olika parlament
Nordiska rådet, Europaparlamentet och EU-medlemsländernas na-
tionella parlament har mycket gemensamt. Bland annat sköts verk-
samheten via utskott och politikerna bildar olika partigrupper. I detta 
avseende avviker NR från övriga motsvarande regionala organisatio-
ner, i och med att rådet är uppbyggt enligt samma modell som de 
nationella parlamenten och Europaparlamentet.

Den parlamentariska Östersjökonferensen BSPC (Baltic Sea 
Parliamentary Co-operation), Nordiska rådets systerorganisation, 
har till exempel ingen direkt utskottsverksamhet eller ens resurser 
att bygga upp ett sådant. Istället fungerar samarbetet via tillfälliga ar-
betsgrupper. Dessa arbetsgruppers påverkningsmöjligheter begrän-
sas dock av, att de inte är officiellt kopplade till samarbetet mellan 
Östersjöländernas regeringar.    

Genom Nordiska rådet har de nordiska parlamentarikerna en direkt 
kontakt till de övriga nordiska ländernas regeringar. En enskild råds-
medlem har möjlighet att ställa frågor till vilken som helst av de nord-
iska regeringarna, och har rätt att få svar inom utsatt tid. På basen av 
rådsmedlemmarnas initiativ, ger NR regeringarna olika åtgärdsrekom-
mendationer. Regeringarna är i sin tur är skyldiga att rapportera om re-
kommendationernas genomförande vid den årliga plenumsessionen. 

I Europaparlamentet sköts politiken utifrån partigrupper. Här har 
nationella eller regionala aspekter inte en given plats. Nordiska rådet 
skiljer sig från Europaparlamentet i det avseendet, att rådets medlems-
länder har nationella delegationer som fungerar parallellt med parti-
grupperna. Trots att verksamheten blivit mer partigruppsbetonad också 
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i NR, utgör detta en markant skillnad då man jämför NR:s verksamhet 
med Europaparlamentets. I NR finns både partipolitiska och nationella 
intressen klart representerade. I värsta fall kan dessa blandade intres-
sen bromsa upp eller rentav paralysera Nordiska rådets verksamhet. 

Det är viktigt att förstärka NR:s parlamentariska dimension, om 
målet är att vända sig mot EU som ett enhetligt parlamentariskt och 
politiskt organ, snarare än som en lobbningsorganisation för olika 
nationella intressen. Detta skulle innebära större fokus på parti-
gruppsarbetet, medan de nationella aspekterna nedtonas.

En väsentlig skillnad mellan Europaparlamentet och Nordiska rådet 
är sättet på vilket parlamentarikerna väljs till de båda institutionerna. 
Europaparlamentets medlemmar väljs sedan år 1979 genom direkta val, 
medan de regionala parlamentens, däribland NR:s, medlemmar väljs ut 
bland de nationella medlemsparlamentens ledamöter. Detta kan anses 
försvaga de regionala parlamentens legitimitet. De regionala parlamen-
tens ledamöter har inte medborgarnas mandat att stödja sig på i sitt 
uppdrag. För att ett regionalt parlament skall kunna fungera som en 
stark politisk aktör, måste legitimitetsproblem som detta lösas.   

Till skillnad från regionala parlament, har EU-medlemsländernas 
nationella parlament en erkänd och klar position i förhållande till unio-
nens beslutsfattning. I praktiken varierar de olika parlamentens upp-
fattning om sitt förhållande till EU-lagstiftningsarbetet stort. En del 
parlament ser sig vara en stabil del av den nationella beredningen av 
EU-ärenden, medan andra inte anser sig ha särskilt stora möjligheter 
att påverka processerna. Också mellan de nordiska länderna finns det 
skillnader i detta avseende. I allmänhet kan konstateras, att sådana 
medlemsländers parlament som i nuläget upplever sig ha tillräckliga 
påverkningsmöjligheter i förhållande till EU, inte är särskilt intresse-
rade av att stärka det regionala parlamentariska samarbetet. 

De regionala parlamenten har inte samma etablerade position i 
EU-kontexten som medlemsländernas nationella parlament. EU be-
traktar de regionala parlamenten som aktörer utanför beslutsfattar-
systemet. I praktiken är de regionala parlamenten i samma position 
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som de talrika lobbningsorganisationerna, som använder sig av egna 
tekniker för att påverka beslutsfattningen.  

Ett av Lissabonfördragets viktigaste mål är att stärka folkväldet, det 
vill säga demokratin. En naturlig del av detta är att stärka de nationella 
medlemsparlamentens påverkningsmöjligheter. I praktiken är fördra-
gets betydelse dock begränsad på denna punkt. Medlemsländernas 
parlament kommer också i fortsättningen att vara beroende av sina 
regeringar. Lissabonfördraget erbjuder till exempel inte de nationella 
parlamenten några nya möjligheter att agera självständigt eller förut-
seende i EU-ärenden. (Antola Esko 2008, Kadonneen EU:n metsästäjät. 
Suomi ja EU:n tulevaisuuskeskustelu).

Med tanke på de reella möjligheterna att påverka EU-besluts-
fattningen, är de regionala parlamenten i samma position som med-
lemsländernas nationella parlament. Båda har i praktiken endast be-
gränsade möjligheter att vara proaktiva, till exempel i ärenden som 
Kommissionen lagt fram.

EU:s officiella beslutsfattning borde utvecklas så, att de regionala 
och nationella medlemsparlamenten ges en större förslagsställande 
roll i EU-politiken. De regionala parlamenten är funktionsdugliga en-
dast då de är en del av EU:s officiella beslutsfattningssystem.  

n Regionaliseringens utmaningar
EU-kommissionen håller för närvarande på att ta fram regionala stra-
tegier på EU-nivå, vilket bekräftar teorin om en pågående regionalise-
ringen inom EU. Av dessa regionala strategier är EU:s Östersjöstrategi 
den första. Östersjöstrategin kommer antagligen att antas under 
Sveriges EU-ordförandeskap i slutet av 2009, och fler liknande stra-
tegier är att vänta. Egna strategier för t.ex. området kring Donau, 
Alperna och Svarta havet har diskuterats.  

EU-kommissionen är inte själv aktiv eller initiativtagande i re-
gionaliseringprocessen, och bestämmer inte vilka kriterier ett om-
råde skall uppfylla för att klassas som region. Kriterierna kan vara 
till exempel geografiska, ekonomiska eller politiska. Förslagen måste 
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komma från områdena själva, så att säga nerifrån och uppåt (”bot-
tom up”). Initiativet till Östersjöstrategin togs till exempel av Baltic 
Europe Intergroup, en grupp grundad i Europaparlamentet av euro-
parlamentariker. Till Kommissionens uppgift hör att överväga strate-
giernas ändamålsenlighet på EU-nivå i varje enskilt fall.

Det faktum att Norge och Island står utanför EU kan ses som ett 
problem ur Nordens synvinkel, med tanke på EU:s regionalisering. 
Ifall Norge och Island vore EU-medlemmar, kunde Norden i sin helhet 
ses som en egen intern EU-region. Detta skulle i sin tur inverka på det 
nordiska samarbetets status i EU. Nu är Norge och Island en del av 
EU:s regionala samarbete endast genom den nordliga dimensionen, 
och betraktas av de övriga som icke-medlemsländer.  

Vad gäller Östersjöstrategin, har EU-kommissionen hållit fast 
vid att strategin uttryckligen är EU:s interna verktyg. Med hänsyn till 
detta kommer till exempel en nordisk strategi i nuläge inte ens på 
fråga. Kommissionens avdelning för regionalpolitik som har huvud-
ansvaret för de regionala strategierna, befattar sig inte frågor som 
gäller Norge och Island.  

På EU-nivå kan subsidiaritetsprincipen förstås som ett sätt att rensa 
i dagordningen, för att synliggöra och lyfta fram det väsentliga. En del 
av de ärenden som inte längre behandlas på EU-nivå som ett resultat 
av subsidiaritetsprincipen, skulle kanske i framtiden kunna behandlas 
på regionnivå. En intressant fråga gäller subsidiaritetens innebörd för 
regionerna i praktiken, samt vilken roll de parlamentariska organen 
kommer att ha i övervakningen av den regionala demokratin. 

Det regionala samarbetets problem idag är att det är underut-
vecklat, lider av legitimitetsproblem och saknar en officiell roll i EU-
sammanhanget. Nordiska rådet skulle kunna fungera som ett exem-
pel på ett regionalt parlamentariskt samarbetsorgan i utveckling, och 
visa vägen för andra motsvarande institutioner. De åtskilliga regio-
nala parlamentariska aktörerna inom den Europeiska unionen bör ut-
vecklas parallellt, samtidigt som symmetrin dessa emellan stärks.   

I dagens läge är det också problematiskt att begreppet regional 
saknar en klar definition. Inom EU finns aktivitet på flera olika regionala 
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nivåer. Man kan tala om så kallade subregioner, det vill säga inomstat-
liga områden, så som till exempel län. Dessa subregioner samarbetar 
bland annat inom EU:s Interreg-program. Också EU:s Regionkommitté 
består uttryckligen av representanter för så kallade subregioner.  

Vid sidan av subregioner kan man även tala om regionala aktörer 
på makronivå, som kan bestå av flera olika länder eller mellanstatliga 
områden. I det parlamentariska Östersjösamarbetet (BSPC) deltar 
både medlemsländernas nationella parlament och de län i området 
som har kust mot Östersjön. I Nordiska rådet däremot, finns endast 
medlemsländernas och de självständiga områdenas (Åland, Grönland 
och Färöarna) parlament representerade. 

På basen av det ovanstående kan man i överlag konstatera, att 
begreppen för det regionala samarbetet inom EU bör klarläggas.

Följande frågor är viktiga då det gäller stärkandet av EU:s 
regionala samarbete:

n  Hur definieras regionala parlament ur EU:s synvinkel? Kunde 
man till exempel tänka sig att de förfaringssätt som enligt 
Lissabonfördrag gäller nationella parlament, också kunde 
gälla regionala parlament nu och i framtiden? Kommer de 
regionala parlamenten i fortsättningen att nämnas direkt i 
EU:s grundfördrag?

n  Vilka kriterier kommer i praktiken att gälla för grundandet 
av makroregioner (macro-regions)? Detta är en central 
fråga, då man värderar det nordiska regionala samarbetets 
livsduglighet i jämförelse med till exempel Östersjöområdet 
som region.  

n  Vilken betydelse kommer subsidiaritetsprincipen att 
tilldelas, och på vilka sätt kan principen förstärkas i EU i 
framtiden? Kunde de regionala parlamenten fungera som 
ett slags övervakare för att subsidiaritetsprincipen följs 
tillsammans med de nationella parlamenten? Kan man med 
subsidiaritet uttryckligen avse att stärka den regionala (inte 
nationella) beslutsfattningen i vissa utvalda frågor?
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REGERINGSAkTöRER
• EU-komissionen
• Europeiska unionens råd
• Regionala ministerråd

PARlAMENTARISkA AkTöRER
• Europaparlamentet
• EU-medlemsländernas parlament
•  Regionala parlament

n Det parlamentariska EU?

Den parlamentariska verksamheten omfattad av regionala parlament, 
medlemsländernas nationella parlament och Europaparlamentet, har 
i framtidens Europa en egen, klar roll i förhållande till samarbetet re-
geringarna emellan. En sådan roll kan till exempel innebära att lyfta 
fram medborgarnas synvinkel, upptäcka och iaktta långsiktiga sam-
hälleliga trender och fungera som subsidiaritetsprincipens bevakare. 
Bevakning av nationella intressen skulle inte höra den parlamenta-
riska verksamheten till. 

Tanken på en parlamentarisk verksamhet av EU:s storlek och på en 
arbetsfördelning mellan de olika parlamentariska aktörerna, hör tätt 
ihop med tanken på ett europeiskt politiskt rum (se Antola Esko, 
2008, Kadonneen EU:n metsästäjät. Suomi ja EU:n tulevaisuuskes-
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EU-MEDLEMSLÄNDERNAS 
NATIONELLA PARLAMENT

REGIONALT 
PARLAMENT

REGIONALT 
PARLAMENT

REGIONALT 
PARLAMENT

NORDISKA RÅDET

Nordiska rådet och EU

kustelu). Med detta menas att se Europa som något mer än endast 
summan av sina medlemsländer. 

Då den europeiska dimensionen förstärks är det troligt att också 
rollen för medlemsländernas nationella parlament förändras. Idag är 
de nationella politiska institutioner, som främjar och bevakar nationel-
la politiska intressen inom ramarna för EU. I det europeiska politiska 
rummet kunde de ha en mer omfattande roll (se ovannämnda verk).    

En central, grundläggande egenskap hos de regionala parlamen-
ten är deras gränsöverskridande, icke-nationella natur. Med hänsyn 
till detta kan det tänkas vara lättare för de regionala parlamenten 
än för de nationella att tillägna sig en europeisk roll. De nationella 
parlamentens europeiska utformning kunde delvis skötas via de re-
gionala parlamenten. 
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Åtgärder:

n Ökat samarbete och informationsutbyte mellan 
Europaparlamentet, de regionala parlamenten och 
medlemsländernas nationella parlament. 

n Starkare kontakt och samarbete mellan 
Europaparlamentets och de regionala parlamentens 
politiska grupper (möten mellan parlamentariker, 
regelbundna möten mellan partigruppernas ordföranden, 
gemensamma åhöranden, officiella utlåtanden, 
kommunikéer, kampanjer, program, temaseminarier osv.)

n Bildande av ett nätverk mellan de regionala 
och nationella parlamentarikerna samt 
europaparlamentarikerna enligt politiska sektorer. 
Nordliga dimensionens parlamentarikerforum (Northern 
Dimension Parliamentary Forum) kan ses som ett 
exempel på nätverksplats för parlamentariker. 

n Delgivande av information till de regionala parlamenten 
om lagförslag som behandlas i EU. 

n Observatörsstatus för de regionala parlamentens 
representanter i Europaparlamentets utskott.

n Egen ständig representation för de regionala 
parlamenten i Bryssel.  

n Stärkande av de regionala parlamentens status och 
lösande av legitimationsproblemet genom förhandlingar 
mellan regeringarna. 
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NR behöver förnyas och europeiseras

I regionernas Europa har Nordiska rådet en dubbelroll. NR är både en

n regional aktör som samarbetar med de  
nordiska ländernas regeringar, och en

n parlamentarisk aktör som samarbetar  
med andra parlamentariska aktörer.

I Helsingforsavtalet som står till grund för NR:s verksamhet, nämns 
endast det förstnämnda uppdraget, det vill säga Nordiska rådets roll 
som bevakare och utvecklare av det nordiska regeringssamarbetet. 
Också den praktiska politiken lyfter fram organisationens roll som 
regional aktör. De enda verkliga möjligheterna att påverka är såle-
des att gå via medlemsländernas regeringar och Nordiska minister-
rådet. Eftersom verksamhetsmiljön har förändrats, finns det dock or-
sak att överväga ifall NR:s roll som parlamentarisk aktör på EU-nivå 
borde förstärkas. Kan dessa två uppdrag förenas? Förutsätter en EU-
dimension att Helsingforsavtalet från 1962 öppnas? 

För tillfället är Nordiska rådets förbindelse till EU skör. I prakti-
ken handlar det främst om enskilda personers inofficiella kontakt och 
samverkan. NR är en utomstående aktör, också då det gäller sam-
arbetet mellan de nordiska parlamenten. NR deltar till exempel inte 
i kollaborationen mellan medlemsländernas parlaments EU-utskott 
(Conference of Community and European Affairs Committees of 
Parliaments of the European Union, COSAC). 

En möjlighet att stärka NR:s roll i EU-frågor, vore att ge NR upp-
draget som koordinator för de nordiska parlamentens EU-samarbete. 
I praktiken skulle detta förutsätta att de nordiska parlamenten ger NR 
ett nytt mandat. Det är möjligt att detta inte lyckas utan en förnyelse 
av Helsingforsavtalet. 

Det problematiska med en eventuell roll som koordinator skulle 
i nuläget vara, att medlemsparlamentens ståndpunkter också oftast 
motsvarar medlemsländernas regeringars hållning. Ifall målet för NR:s 
verksamhet är att fungera som en parlamentarisk aktör på unionsnivå, 
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kan man fråga sig ifall man överhuvudtaget bör utgå från medlemslän-
dernas ställningstaganden. I det europeiska politiska rummet driver 
de parlamentariska aktörerna inte nationella intressen. 

En reform som inte skulle vara särskilt svår att förverkliga, handlar 
om att europeisera NR:s verksamhetskultur. Bland annat kunde upp-
drag och ansvarsfördelning personifieras starkare än idag. I dagsläge 
behandlas ärenden i stort sätt endast på ett allmänt plan i utskot-
ten. Istället kunde NR utse en ansvarsperson, en så kallad rapportör, 
för varje ärende. Rapportören skulle ansvara för det förberedande 
bakgrundsarbetet, höra experter och hålla kontakt i ärendet med 
till exempel Europaparlamentet och medlemsländernas parlament. 
Till rapportörens uppgifter skulle också höra att informera om ären-
dets framskridning. Ett interaktivt förberedande arbete skulle trygga 
processens transparens. Ett dylikt förfarande skulle effektivera NR:s 
verksamhet och harmonisera arbetet med Europaparlamentets sätt 
att arbeta. Proceduren skulle också öppna nya möjligheter för ge-
mensamma höranden mellan Europaparlamentet och NR. 

I diskussionen om ett handlingskraftigare NR poängteras ofta be-
hovet att framhäva partiledarnas roll i organisationen. Detta är dock 
inte nödvändigtvis en relevant fråga. Viktigare än att ge partiledarna 
en centralare roll, vore att utse en ansvarsperson för nordiska frågor i 
varje enskild nationell parlamentarisk partigrupp. Dessa ansvarsper-
soner skulle ha hand om förberedandet av nordiska frågor i gruppen.  
Detta skulle säkra ett fungerande informationsflöde mellan NR och 
medlemsparlamenten, och skulle samtidigt stärka riksdagsledamö-
ternas engagemang i det nordiska samarbetet.  

En tätare kontakt mellan de nationella parlamenten, NR och EU 
uppnås lättare genom att öka samarbetet parlamentarikerna emel-
lan. Det vore naturligt att inleda detta arbete under Sveriges EU-
ordförandeskap under hösten 2009. De nya EU-parlamentarikerna 
som valts tidigare samma år, borde då också bjudas in att delta i den 
nordiska diskussionen genast i början av valperioden.  

Det är NR:s uppgift att se till att det finns tillräckligt med kän-
nedom om institutionen inom EU. För att detta skall lyckas behövs 
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mer information om NR på engelska. Man bör även sträva efter större 
transparens vad gäller möteshandlingar. 

n Visioner kring Nordiska rådets EU-agenda
För tillfället kan man endast tala om en EU-agenda för Nordiska rå-
det i riktgivande termer. NR:s, och sett ur ett bredare perspektiv, 
hela det nordiska samarbetets EU-agenda formas enligt regionali-
seringens framskridning i EU och på vilket sätt de regionala parla-
menten kommer att uppmärksammas i det framtida EU-systemet. 
Mer allmänt påverkas agendan av den politiska verksamhetsmiljön 
och de politiska konjunkturerna. 

Den nordiska EU-dagordningen kan tänkas bestå av två huvudty-
per av frågor:

1) Ärenden där man önskar påverka på EU-nivå, till exempel i mil-
jö- och jämställdhetsfrågor, och frågor gällande demokrati och 
öppenhet. 

2) Ärenden, där man med hänvisning till subsidiaritetsprincipen fö-
redrar beslutsfattning på regional eller nationell nivå, till exem-
pel gällande jordbruk och fiskeri i Norden, försörjningsgarantier, 
inre säkerhet och katastrofberedskap.    

För att påverka på EU-nivå krävs effektivitet, snabbhet, konkreta 
målsättningar och ett förutsägande angreppssätt. Det är också vik-
tigt att NR:s medlemsländer och politiker förbinder sig att förverk-
liga gemensamt utvalda målsättningar. Därutöver måste samarbetet 
vara motiverat också ur EU:s synvinkel.  Det är nödvändigt att skilja 
NR:s målsättningar åt från de nordiska regeringarnas mål, för att på 
det sättet lyfta fram NR som en självständig parlamentarisk aktör. 
NR bör med sin EU-agenda sträva till att stärka principer som subsi-
diaritet och öppenhet i EU.  
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Åtgärder för att förnya och europeisera NR:s arbetssätt:

n Flytta tyngdpunkten i NR:s verksamhet från en 
uppföljning av ministerrådets arbete till en följning  
av EU-ärenden (NR:s utskotts och partigruppers aktiva 
och beräknande observation av kommissionens och 
Europaparlamentets aktiviteter).   

n Införa ett rapportörsystem i NR:s utskott.

n Skapa ett nätverk av utskott och partigrupper på EU-nivå

n Utse ansvarspersoner för nordiska frågor i de politiska 
riksdagsgrupperna i medlemsländernas parlament, med 
målet att åstadkomma ett starkare engagemang bland 
de ledamöter som är aktiva i NR.

n Klarlägga behandlingen av EU-frågor i NR, till exempel 
genom att inrätta ett utskott med uppgiften att 
koordinera EU-ärenden, som kunde fungera parallellt 
med de nationella parlamentens EU-utskott. 

n Öka öppenheten: publicera NR-utskottens dagordningar 
på Internet och vidareutveckla både den allmänna och 
partigruppernas informationsgivning.

n Mer mötes- och informationsmaterial på engelska,  
så att intresset för NR kan växa på EU-nivå.  

n Skapa ett nätverk mellan riksdagsledamöterna i NR  
och ledamöter i övriga regionala parlament.

n Reformera Helsingforsavtalet så, att NR:s roll som 
representant för det nordiska regionala, parlamentariska 
samarbetet i EU uppmärksammas. 

n Öppna ett NR-kontor i Bryssel (motsvarande 
medlemsländernas parlaments representation).
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Större vikt vid EU-frågor i ministerrådet

NR följer med och har rätt att ge förslag gällande samarbetet mellan 
de nordiska regeringarna. I princip har NR redan i detta skede möjlig-
het att kräva att regeringarna samarbetar bättre kring EU-frågor. 

I en nyligen utgiven rapport där samarbetet mellan de nordiska re-
geringarna utvärderas, konstateras att det inte finns någon etablerad 
praxis för behandlingen av EU-frågor då de nordiska ministrarna möts. 
Enligt rapporten varierar behandlingen av EU-frågor stort mellan de 
olika ministersammansättningarna (Stellan Ottosson, Nordiska minis-
terrådet. Fortsättning på reformen, 2008, s. 26). NR kunde gärna arbeta 
för att EU-frågor skulle behandlas mer systematiskt på ministernivå.   

NR:s årliga session kunde fungera som ett forum för behand-
ling av gemensamma, nordiska EU-intressen. Under sessionen 
kunde till exempel tematiska ministerpaneler ordnas. I dagens läge 
utnyttjas sessionen främst till att ministrarna presenterar nordiska 
handlingsprogram för olika sakområden, medan EU-dimensionen 
knappt betonas alls. Nordiska rådets utskott kunde i fortsättningen 
även lägga större vikt vid behandlingen av EU-ärenden då de träffar 
sina respektive ministrar. 

Åtgärder för en vidareutveckling av samarbetet mellan 
Nordiska rådet och -ministerrådet ur en EU-synvinkel

n En starkare betoning av EU-frågor vid ministermötena.

n Utnyttja NR:s sessioner till att synkronisera EU-
relaterade ställningstaganden, till exempel 
ministerpaneler med EU-frågor som tema. 

n Ett större fokus på EU-frågor vid NR-utskottens  
möten med ministrarna.

n Synkronisera de nordiska ministerrådens samman- 
sättning så att de motsvarar EU:s ministerråd.
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n Öka samarbetet mellan Europaparlamentet, medlemsländernas 
nationella parlament och Nordiska rådet (NR)

• Skapa tät kontakt mellan de politiska grupperna/partierna  

u ordförandemöten, gemensamma höranden, temaseminarier, 
 arbetsprogram, kampanjer osv.

• Arrangera möten mellan parlamentariker  
enligt politiska sektorer

n Reformera NR:s verksamhet

• Flytta tyngdpunkten från en uppföljning av  
ministerrådets arbete till en uppföljning på EU-nivå

• Införa ett rapportörsystem i NR:s utskott

• Etablera ett kontaktnätverk mellan utskotten och  
de politiska grupperna i NR och Europaparlamentet

• Utse ansvarspersoner för nordiska frågor i de politiska 
riksdagsgrupperna i NR:s medlemsparlament

• Klarlägga behandlingen av EU-frågor i NR, till exempel genom 
att inrätta ett utskott med uppgiften att koordinera EU-ärenden

• Öka öppenheten: publicera NR-utskottens dagordningar på 
Internet och vidareutveckla både partigruppernas- och den 
allmänna informationsgivningen

• Öka mängden mötes- och informationsmaterial på engelska,  
så att intresset för NR kan växa på EU-nivå

• Reformera Helsingforsavtalet  
(omnämnande i avtalet av NR:s roll i förhållande till EU) uu

Sammanfattning av förslag till åtgärder
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n Vidareutveckla samarbetet mellan Nordiska rådet och 
Nordiska ministerrådet ur en EU-synvinkel

• Betona EU-frågor starkare vid ministermötena

• Utnyttja NR:s sessioner till att synkronisera nordiska 
EU-relaterade ställningstaganden, t.ex. EU-orienterade 
ministerpaneler

• Fokusera mer på EU-frågor  
vid NR-utskottens möten med ministrarna

• Synkronisera de nordiska ministerrådens  
sammansättning så att de motsvarar EU:s ministerråd
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n	 I	vilken	riktning	färdas	Nordiska	rådet?	Hur	tar	sig	det	nor-

diska	samarbetet	i	uttryck	i	den	europeiska	gemenskapens	ti-

devarv?	En	hurdan	roll	kommer	de	olika	regionala	parlamenten	

att	tillägnas	i	framtidens	EU?	Denna	rapport	presenterar	sätt	

på	 vilka	 Nordiska	 rådet	 och	 andra	 regionala	 parlament	 kan	

påverka	 regionaliseringen	 i	 Europeiska	 unionen.	 Rapporten	

gestaltar	en	framtid	som	som	bäst	håller	på	att	ta	form.			n




