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9. marts 2023 FM2023/31 
 

I medfør af Forretningsorden for Inatsisartut §33, stk. 3, nr. 1, fremsætter formanden for delegation for 

Inatsisartut i Vestnordisk Råd følgende beslutningsforslag: 

Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 

1/2022: 

Vestnordisk Råd opfordrer samarbejdsministrene i Island, Grønland og Færøerne til at fremme den årlige 

redegørelse fra samarbejdsministrene om landenes opfølgning af Vestnordisk Råds rekommandationer 

ved at samarbejdsministrene på skift er tovholder for en fælles skriftlig redegørelse til Vestnordisk Råd. 

(Delegationsformand Kim Kielsen) 

 

Begrundelse: 

Rekommandation 1 2022 blev vedtaget efter at Vestnordisk Råds Præsidium havde fremsat et 

ændringsforslag til et medlemsforslag. 

Det oprindelige medlemsforsag foreslog at Vestnordisk Råd skulle opfordre regeringerne i Island, Grønland 

og Færøerne til at forhandle og underskrive en samarbejdsaftale med NORA (Nordatlantisk Samarbejde) og 

fra 2023 at afsætte finansiel bevilling til, at NORA kunne påtage sig koordinations-, analyse- og 

opfølgningsarbejde de vestnordiske regeringers opfølgning af initiativer og beslutninger i vestnordisk 

samarbejde. 

Præsidiet henviste til at medlemsforslaget vedrørte samarbejdserklæringen mellem de vestnordiske 

regeringer og Vestnordisk Råd fra 2002, stykke 4, hvor det tilkendegives at samarbejdet bl.a. foregår ”med 

en årlig redegørelse fra samarbejdsministrene om landenes opfølgning af Rådets rekommandationer og om 

landenes samarbejde.” 

Præsidiet anså at Vestnordisk Råd ikke burde blande sig på detaljeniveau om hvilken proces regeringerne 

vælger for at følge op på Vestnordisk Råds rekommandationer, da det er regeringernes egen sag, på samme 

måde som Præsidiet syntes at regeringerne ikke burde blande sig i emner eller proces for tilblivelsen af 

rådets rekommandationer. 

Endvidere mente Præsidiet at en overordnet opfordring fra Vestnordisk Råd til regeringerne angående 

opfølgning af rådets rekommandationer burde tilrettelægges og henvise til samarbejdserklæringens 

eksisterende ramme under stykke 4, således at opfordringen ikke henviste til involvering af en tredje part, 

NORA, i forhold til samarbejdserklæringen. 

Derfor foreslog Præsidiet at Vestnordisk Råd vedtog Rekommandation 1 2022 med de ændringer at 

Vestnordisk Råd opfordrede de vestnordiske regeringer angående opfølgningen af rådets 

rekommandationer indenfor den eksisterende ramme for samarbejdserklæringen mellem regeringerne og 

rådet. 


