
 

 

 

 

 

 

 
 

Udkast til kommenteret program 
Vestnordisk Råds årsmøde  

Nuuk, Grønland 

22.-23. oktober 2019 
 

 

 

Tirsdag den 22. oktober   

08.30 – 09.30 Registrering 

 

09.30 – 17.00         Første mødedag 

 

09.30 – 11.45         Velkommen i Inatsisartut v/parlamentsformand, Vivian Motzfeldt 

1.  Årsmødet åbnes af Rådets formand, Vivian Motzfeldt 

2. Godkendelse af medlems- og deltagerliste 

3. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af regler for 

vestnordisk topmøde  

 

4. Vestnordisk topmøde 

Debat med Islands og Grønlands udenrigsministre. Emne: 

”Vestnorden og havet” 

 

Debat mellem Rådets medlemmer og ministre 

    

11.45-12.00   Fælles foto af Rådet sammen med ministre og gæster 

 

12.00 – 13.00  Frokost (inkl. ministre) 

 

13.00 – 17.00  

5.  Indlæg fra samarbejdsminister og folkevalgte gæster 

Grønlandsk samarbejdsminister, Vittus Qujaukitsoq 

 Norges Storting Præsidiemedlem  

Spørgsmål og kommentar 

 

6.  Beretninger fra delegationsformændene  

 



 

Fra den afgående formand 

Fra Færøernes delegation 

Fra Grønlands delegation 

Fra Islands delegation 

Spørgsmål og kommentar 

 

7.  Generaldebat – Emneopdelt (Kaffepause kl. 15:00-15:15)  

 Foruden medlemmernes generelle debat, behandles relevante 

gældende rekommandationer og forslag til nye under relevante 

overskrifter. 

 Alt materiale som behandles under de enkelte punkter findes i 

mødemappen.   

 

7. A  Om temakonferencen 2019 og dets emne – De vestnordiske 

lands stilling i den nye geopolitiske virkelighed [Kort sammendrag 

fra temakonferencen 2019] 

 

7. B Hvordan styrkes det vestnordiske samarbejde? Hvad er 

Rådets holdning?   
[Drøftelser om hvordan vestnordisk samarbejde kan styrkes, både 

blandt offentligheden samt mellem regeringerne og internt i Rådet. 

Drøfte samarbejdsaftalerne mellem de vestnordiske regeringer] 

 

7. C Det arktiske regerings- (AC) og parlamentssamarbejde 

(SCPAR) 
[Rapport om Vestnordisk Råds deltagelse i SCPAR 2018-2019, Rapport 

om Vestnordisk Råds Præsidiums årlige møde med Europarlamentets 

DEEA-delegation 2019 og Rapport om observatørstatus til Arktisk Råd 

2018-2019] 

 

7. D Vestnorden i Arktis 

[Debat om Vestnordisk Råds arktiske arbejde, bl.a. om Rådets 

Arbejdsgruppe om arktiske anliggender og Rådets arktiske arbejde] 

 

kl. 17.00  Mødet slut og fortsætter næste dag 

 
 

 

 

Onsdag 23. oktober 

 

09.00 – 15.00 2. mødedag  

  

09.00-10.30 8. Debat med præsentationer fra ikke folkevalgte deltagere 

 Sted: Parlamentssalen  

 

   8. A Indlæg fra ikke folkevalgte gæster  
  Indlæg fra ikke folkevalgte gæster, efterfulgt af beretning fra 

generalsekretæren og præsentation og godkendelse af budget- og 

virksomhedsplan 2020 (punkt 8. C skal behandles på et lukket møde 



 

hvor kun Rådets medlemmer kan deltage og andre deltagere bedes da 

venligst forlade møderummet).  

   

  Spørgsmål og kommentar. 

 

   8. B Beretning fra generalsekretæren 

 

8. C Virksomheds- og budgetplan 2020 (Kun Rådets medlemmer) 

Generalsekretæren fremlægger virksomheds- og budgetplan 2020.  

 

10.30 – 10.45 Kaffepause 

 

10.45 – 15.00 7.  Generaldebat fortsætter – Emneopdelt (Frokost mellem 12-13, 

kaffepause kl. 14:00-14:15) 

   

 Sted: Parlamentssalen 

 

 

7. E  Fiskeri og bæredygtig udnyttelse af havets levende ressourcer  

[Rekommandation 3/2015 om at styrke det fiskeripolitiske samarbejde i 

Vestnorden og Rekommandation 3/2017 om mikroplastindholdet i 

havets levende ressourcer samt udbredelsen af plastikforurening i det 

nordatlantiske havområde, Regeringernes redegørelse om rek. 3/2015 

og rek. 3/2017,] 

 

7. F Uddannelse 

  [Rekommandation nr. 2/2016 om vestnordiske efterskoler og 

Rekommandation 2/2017 om fiskeriuddannelse samt Redegørelse fra 

regeringerne om VNR rek. 2/2016 og 2/2017.] 

 

7. G Turisme og infrastruktur 

[Rekommandation 2/2015 om en fælles langsigtet strategi indenfor 

transport- og infrastrukturområdet i Vestnorden og Redegørelse fra 

regeringerne om rek. 2/2015] 

 

7. H Kultursamarbejdet i Vestnorden 

[Rekommandation 1/2017 om en vestnordisk sangbog, 

Rekommendation 1/2018 om et øget samarbejde mellem landene på 

idrætsområdet og Rekommendation 2/2018 om samarbejde om de 

vestnordiske sprogs fremtid og redegørelse fra regeringerne om rek. 

1/2017, 1/2018 og 2/2018. Bestemmelser om Børne- og 

ungdomslitteraturprisen. Forslag til nye Bestemmelser om Børne- og 

ungdomslitteraturprisen. Notat om Børne- og ungdomslitteraturprisen 

samt Samarbejdsaftale mellem kulturministrene og notat om 

samarbejdsaftalen mellem kulturministrene fra 2010.] 

 

 

7. I Øvrige emner som Rådets medlemmer beslutter at tage op 

[flere forslag til emner bedes taget op fra delegationerne inden årsmøde] 

 



 

Efter generaldebat  

9.   Introduktion af nye indkomne rekommandationer (undtagen 

forslag til rekommandationer, de diskuteres under relevante 

temapunkter i generaldebatten, dagsordenpunkt 7) 

10. Præsentation af interne beslutninger 

 [Forslag til interne beslutninger præsenteres] 

11. Afstemning om indkomne forslag, først reks., siden interne 

forslag 

12. Afstemning om at afskrive eller beholde ældre 

rekommandationer 

13. Godkendelse af regnskab 

14. Valg af Præsidium (Rådsformand og 2 næstformænd) og  

      Valg af revisor 

15.  Den tiltrædende formands indlæg 

16.  Godkendelse af Virksomheds- og budgetplan 2020  

17.  Næste møder  

18.  Eventuelt 

 

Årsmøde slut 

 

 

   

19.00  Festmiddag (vært: den grønlandske delegation) 

 

 

Torsdag 24. oktober   

 

10.00 – 15.00  Udflugt 

 

 

Fredag 25. oktober  

Afrejsedag 

 

 


