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Effekter och konsekvenser av förändringarna på Nordiska mi-
nisterrådets budget 2021-2024 
 
Inledning 
I augusti 2019 antog statsministrarna en ny vision för det nordiska samarbetet: Norden 
ska bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Både fackministerråden, 
Nordiska rådet och civilsamhället hade möjlighet at komma med inspel till framtida 
prioriteringar i den nya visionen under arbetet. 
 
Visionen har medfört ekonomiska omfördelningar mellan ministerråden vilket kan ses i 
de indikativa ramarna för 2021-2024 som samarbetsministrarna (MR-SAM) antog i feb-
ruari 2020. Bakgrunden till budgetförändringarna är att möjliggöra omprioriteringar för 
att uppnå Vår vision 2030 bland annat genom att skapa utrymme för fler gröna initiativ 
och därmed en bättre balans mellan de tre strategiska prioriteringarna, ett Grönt, ett 
Konkurrenskraftigt och ett Socialt hållbart Norden. Detta ligger också i linje med resul-
tatet av en utgångslägesrapport som publicerades 2021 och som visade att Norden har 
de största utmaningarna såväl som de största möjligheterna i den gröna omställning-
en. 
 

Tabel 1: 2021-2024-rammer 

(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-SAM 251,625 227,445 220,320 215,195 203,070 

MR-Digital 15,458 15,926 17,051 18,176 19,301 

MR-U 224,723 211,666 204,416 197,166 189,916 

MR-S 42,331 40,737 40,237 39,737 39,237 

MR-K 180,255 161,858 154,608 147,358 140,108 

MR-FJLS 43,926 44,841 46,591 47,341 49,091 

MR-Jäm 11,671 11,369 11,369 11,369 11,369 

MR-vækst (næring) 86,241 88,313 91,313 94,313 98,313 

MR-vækst (energi) 12,832 16,000 19,000 22,000 26,000 

MR-vækst (regional) 32,848 32,499 32,999 33,499 33,999 

MR-MK 47,555 59,776 73,026 85,276 101,526 

MR-A 15,223 14,330 13,830 13,330 12,830 

MR-Finans 1,634 1,592 1,592 1,592 1,592 

MR-Just 1,225 1,193 1,193 1,193 1,193 

Reserveret pulje   40,000 40,000 40,000 40,000 

Total 967,547 967,547 967,547 967,547 967,547 
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Följande genomgång beskriver de effekter och konsekvenser budgetomfördelningarna 
medfört för samtliga sektorer i Nordiska ministerrådet och utgör ett komplement till 
halvtidsutvärderingen av handlingsplanen 2021 - 2024 för visionen. Genomgången om-
fattar omprioriteringar, nedskärningar och ökade satsningar på sektorernas budgetar 
fram mot 2024. 
 
Materialet bygger på inspel från samtliga fackministerråd där särskilt viktiga satsningar 
och prioriteringar beskrivits i fritext och kompletterats av en översikt över de väsent-
ligaste ändringarna på budgetpostnivå i tabellform (tabellerna är bifogade i bilaga 1). 
 
Sekretariatet har i genomgången nedan sammanfattat sektorinspelen medan tabeller-
na i bilagan utöver formatering i stora drag är oförändrade. Efter sammanfattningen av 
huvudpunkterna i sektorernas inspel följer en kort beskrivning av 4x40 MDKK puljen 
samt effekterna av budgetkompromisserna med Nordiska rådet på Nordiska minister-
rådets budget 2021 och 2022. 
 
 
Effekter och konsekvenser på sektornivå 2021-2024 
 

MR-SAM 
 
(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-SAM 251,625 227,445 220,320 215,195 203,070 

 

MR-SAMs budget minskar successivt från 251,625 i 2020 DKK till 203,070 MDKK till slu-
tet av 2024 (2020-nivå). De medel som därmed frigörs bidrar i stor utsträckning till att 
finansiera nya initiativ i sektorerna för att genomföra Vår vision 2030. Den största för-
ändringen på samarbetsministrarnas budget under perioden angår ordförandeskaps-
projekten som år 2020 utgjorde totalt 45 MDKK årligen och som successivt utfasas 
2021-2024. 
 
Bland andra satsningar på MR-SAMs budget kan nämnas att arbetet med civilsam-
hället stärks med cirka 8 MDKK i perioden 2021-2024 och att arbetet med barn och 
unga stärks genom en ökad budget på totalt cirka 7 MDKK 2021-2024. 

 
Fokus för det internationella samarbetet har breddats genom en gradvis minskning av 
budgeten för samarbetet i närområdet i öst, däribland Baltikum och Ryssland, vilket 
har möjliggjort en ökad budget för att utveckla främst det generella ambassadsamar-
betet, men även samarbetet med grannar i väst (bland annat USA och Kanada) samt i 
Arktis. 
 
 
MR-Digital 
 
(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 
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MR-Digital 15,458 15,926 17,051 18,176 19,301 

 

Den stigande budgeten för MR-Digital har möjliggjort fördjupade och breddade in-
satser inom en rad områden samt utveckling av nya initiativ fram mot 2024. Insatser-
na bidrar till att öka rörligheten och integrationen i Norden och Baltikum genom ut-
veckling av gränsöverskridande digitala tjänster och ökad datadelning över gränserna 
till en grönare och mer integrerad region genom en datadriven, innovativ och inklusiv 
digital omställning.  
 
Bland resultaten kan nämnas att sektorn har kunnat ta steg för att stärka det nordisk-
baltiska inflytandet i aktuella EU-processer och i implementeringen av EU-initiativ. 
Ett annat resultat är en ny nordisk-baltisk arbetsgrupp som lanserades 2022 i syfte 
att granska skärningspunkter mellan digitalisering och lagstiftning.  
 
Därutöver har arbetet med den digitala gröna omställningen stärkts och sektorn har 
inlett ett fördjupat samarbete kring övervakningen av utrullningen av 5G i regionen  
genom en expandering av projektet Nordic-Baltic 5G Monitoring Tool. 
 
 
MR-U 
 
(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-U 224,723 211,666 204,416 197,166 189,916 

 
Övergången till den nya visionen har inneburit nedskärningar på MR-Us budget. Från 
2020 till 2021 minskade MR-Us ram med cirka 17 MDKK. Därefter minskar budgeten 
med cirka 7 MDKK per år. 
 
Förändringarna på MR-Us budget och den årliga reduktionen har krävt ompriorite-
ringar som resulterat i att en rad aktiviteter, bland annat Nordic Master Programme, 
nu avvecklas helt, medan övriga prioriterade insatser får en minskad budget och 
därmed lägre aktivitetsnivå. Det angår bland annat språksamarbetet samt Nordisk 
Netværk for Voksnes Læring (NVL). 
 
Budgetnedskärningarna påverkar även Nordplus och forskningssamarbetet som ge-
nomförs genom Nordforsk. MR-U har dock tagit principbeslut om att Nordplus och 
Nordforsk så långt som möjligt undantas från budgetreduktioner. 
 
 
MR-S 
 
(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-S 42,331 40,737 40,237 39,737 39,237 
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Under perioden 2020-2024 reduceras ramen för MR-S sammanlagt med cirka 3 
MDKK. I budget 2021 reduceras budgeten för Nordiska välfärdscentret (NVC), NION 
(strategisk partner) och rådet för Nordiskt samarbete om funktionshinder samt sek-
torns budgetpost för projektmedel. För budget 2022 samt 2023-2024 har sektorn be-
slutat att beskära samtliga budgetposter med samma relativa besparing. 
 
Från och med budget 2021 har MR-S strävat efter att säkra förutsägbarhet för sam-
arbetspartners och institutioner genom en jämn reduktion på samtliga budgetposter. 
Samtidigt har sektorn strävat efter att säkra budgetposterna för projektmedel, hälsa 
och socialpolitik för att kunna stötta upp om initiativ och satsningar med anknytning 
till visionen. 
 
Budgetförändringarna har medfört nedskärningar i sektorn som bedöms ha en nega-
tiv effekt på möjligheten för att igångsätta nya initiativ inom nordisk social- och häl-
sopolitik. 
 
 
MR-K 
 
(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-K 180,255 161,858 154,608 147,358 140,108 

 
Budgeten för MR-K minskas med cirka 20 % i perioden 2020-2024. MR-K beslutade i 
samband med budget 2021 att fördela nedskärningarna genom generella nedskär-
ningar på 5 % med vissa undantag. Bland dessa undantag kan nämnas riktade ned-
skärningar som innebär att stödet till Nordiska rådets prisutdelning, Nordiska jour-
nalistcentret samt Nordiska litteraturveckan nu avskaffats från sektorns ram. 
 
I samband med att MR-K antog budget för 2022 godkändes en indikativ budgetplan 
för 2023-2024, som utgör underlag för fortsatta prioriteringar. 
 
Budgetnedskärningarna innebär negativa konsekvenser för de institutioner och or-
ganisationer vars ekonomi är beroende av fasta, årliga bidrag från Nordiska minister-
rådet. Nedskärningarna har resulterat i tydliga reaktioner från olika delar av kulturli-
vet samt Nordiska rådet, där man bland annat uttryckt en bekymring för konsekven-
serna av nedskärningarna. 
 
 
MR-FJLS 
 
(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-FJLS 43,926 44,841 46,591 47,341 49,091 
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Den samlade budgetramen för MR-FJLS ökas gradvis fram mot 2024 med samman-
lagt cirka 12 MDKK. Sektorn har valt att använda medlen till initiativ som har rele-
vans för hela sektorns område. 
 
För åren 2021-2022 används budgetökningen till två konkreta initiativ av hög politisk 
relevans som undersöker motståndskraften i fiskeriet, jordbruket, skogsbruket samt 
livsmedelssektorn med särskilt fokus på de kriser som de senaste åren drabbat områ-
dena: torka och bränder till följd av klimatförändringarna, Covid-19 samt kriget i 
Ukraina. 
 
 
MR-Jäm 
 
(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-Jäm 11,671 11,369 11,369 11,369 11,369 

 
Budgetpostens nivå är oförändrad 2021-2024. Medlen inom budgetposten förväntas 
dock att användas till nya prioriteringar utifrån visionens mål under perioden. 
 
 
MR-Tillväxt (näring) 
 
(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-vækst (næring) 86,241 88,313 91,313 94,313 98,313 

 
För näringssektorn möjliggör den ökade budgetramen fram mot 2024 på cirka 12 
MDKK ökade insatser i syfte att uppfylla visionen genom att bidra till den gröna om-
ställningen, ökat entreprenörskap och en stark innovations- och konkurrenskraft i 
nordiska företag. 
 
De nordiska näringsministrarna har bland annat beslutat att avsätta 20 MDKK till en 
rad turismprojekt i perioden 2021-2024. Projekten har som mål att bland annat 
stärka hållbar turism med fokus på digitalisering, marknadsföring, innovation och 
kulturturism. 
 
Sektorns institution Nordic Innovation ansvarar för att operationalisera sektorns 
största insatser. Den ökade ramen har gett möjlighet för en mera ambitiös aktivi-
tetsportfölj och långsiktighet angående bland annat temaområdena en mera hållbar 
och konkurrenskraftig bygg- och bostadssektor, cirkulära och hållbara affärsmodeller 
samt inom Life Science of Health Tech. 
 
 
MR-Tillväxt (energi) 
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(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-vækst (energi) 12,832 16,000 19,000 22,000 26,000 

 
Den ökade budgetramen fram mot 2024 på cirka 13 MDKK ger möjlighet för ökade 
insatser inom energisektorn. Bland annat kan nämnas elmarknadssamarbetet som 
stärkts genom att det tillförts tillräckliga resurser till robusta och målinriktade insat-
ser. 
 
Energisamarbetet har även fått bättre möjligheter att agera flexibelt och reagera på 
aktuella utmaningar. Ett exempel på detta är en nyligen uppstartad insats om för-
sörjningstrygghet, energipriser och just transition, som spelar in i de aktuella geopo-
litiska utmaningarna på energiområdet. 
 
Inom sektorn samarbetar länderna vidare om nya teknologier, havvindkraft och bio-
diversitet samt ekodesign och energimärkning i EU-regi. Bland prioriteringarna är 
även ett fokus på diversitet och jämställdhet inom energiområdet. 
 
 
MR-Tillväxt (regional) 
 
(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-vækst (regional) 32,848 32,499 32,999 33,499 33,999 

 
Den förväntade ökningen av regionalsektorns budgetram på cirka 1,5 MDKK förvän-
tas användas till att genomföra politiska initiativ samt tvärsektoriella satsningar som 
adresserar regionalpolitiska utmaningar och bidrar till att uppfylla visionen.  
 
Ökningen förväntas bidra till regionalsektorns insatser under mål 1, 6, 7, 9 och 10 i 
handlingsplanen för visionen. Aktiviteterna planeras att utföras i samarbete med reg-
ionalsektorns tematiska arbetsgrupper om grön och hållbar utveckling, grön och 
hållbar rural utveckling samt gröna, innovativa och motståndskraftiga regioner. 
 
 
MR-MK 
 
(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-MK 47,555 59,776 73,026 85,276 101,526 

 
För MR-MK innebär den ökande budgetramen fram mot 2024 på över 50 MDKK att 
sektorn utöver ett budgetmässigt stabilt stöd till insatserna NEFCO, Svanen, Nor-
diska rådets miljöpris samt sektorns 6 arbetsgrupper har kunnat igångsätta 12 nya 
visionsprojekt för att uppfylla de utsatta målen under handlingsplanen för visionen. 
Tematiskt förväntas det att flera av dessa insatser kan vidareföras efter 2024. 
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De tolv nya visionsprojekten är 
 

- Havforvaltning og Klima (budget 8 MDKK) 
- Climate Neutral Nordic (budget 6 MDKK) 
- Norden en motor i arbeidet mot plastforurensning (budget 8 MDKK). 
- Naturbaserte løsninger i Norden (budget 26 MDKK). 
- Klimatomställning i Norden (budget 3,4 MDKK) 
- Norden tekstilsamarbejde (budget 9 MDKK). 
- Modeller for produsenteierskap (budget 8 MDKK) 
- Hållbara godstransporter (budget 6,6 MDKK) 
- Acc. elektrifiering av vägtransporter (budget 6,5 MDKK) 
- Bæredygtigt byggeri (budget 6 MDKK) 
- Cirkulære og klimavennlige offentlige innkjøp (budget 11,6 MDKK) 
- Holdbar livsstil (budget 16,25 MDKK) 

 
 
MR-A 
 
(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-A 15,223 14,330 13,830 13,330 12,830 

 
Budgeten för MR-A skärs ned med 15 % i perioden 2021-2024. Sektorn bedömer att 
det har förhållandevis stor inverkan på aktiviteter och med att budgeten sedan tidi-
gare varit begränsad. 
 
MR-A har strävat efter att fördela nedskärningen jämnt över hela sektorns budget 
och att säkra förutsägbarhet för samarbetspartners och sektorns institution genom 
att inga budgetposter reduceras med mera än 15 %. Samtidigt har sektorn prioriterat 
att säkra fria projektmedel till satsningar och insatser med anknytning till visionen.  
 
 
MR-Finans 
 
(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-Finans 1,634 1,592 1,592 1,592 1,592 

 
Budgeten för MR-Finans har beskurits med 40 000 DKK från budget 2020-2021. För 
den resterande perioden är budgeten oförändrad. I och med nedskärningens begrän-
sade omfång är bedömningen att det inte haft en nämnvärdig effekt på sektorns ak-
tiviteter. 
 
 
MR-Just 
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(MDKK, 2020-niveau) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-Just 1,225 1,193 1,193 1,193 1,193 

 
Sektorns budget minskar något från 2020 till 2021 och från och med 2021 prisupp-
räknas budgeten inte, vilket innebär att den successivt minskar. Denna förändring är 
dock så liten att sektorn inte har haft anledning att diskutera omprioriteringar. Be-
dömningen är dock att en sådan diskussion kan bli aktuell om frysningen av budge-
ten fortsätter efter 2024 
 
 
Särskilt stöd till tvärsektoriella satsningar (”4x40 MDKK puljen”) 
Samarbetsministrarna uppmanade i samband med antagandet av handlingsplanen 
till att i större utsträckning arbeta tvärsektoriellt och beslöt om finansiering av tvär-
sektoriella projekt med koppling till de 12 visionsmålen med en budget på totalt 40 
MDKK årligen i perioden 2021 – 2024. 
 
Finansieringen ligger under tre nya budgetposter under MR-SAMs budget och går 
huvudsakligen till de tvärsektoriella insatser i sektorerna som samarbetsministrarna 
fattade beslut om hösten 2020. Exempel på stora satsningar är grön transport, arbete 
med hälsodata, hållbar livsstil och vård och omsorg på distans.  
 
Det ska noteras att denna extra finansiering till sektorerna inte syns under sektorns 
egen budgetram. Nedan finns en sammanställning som visar finansieringen för de 
tvärsektoriella insatserna samt huvudansvarig sektor för genomförandet. Reellt sett 
innebär 4x40 MDKK att många sektorers budget i praktiken är större än de  
budgetramar som framgår av budgetboken.  
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Grönt 

(Totalt 70*)

•Grön omställning av 
transportsektorn (MR-
Tillväxt (E), MR-MK, 
N/E/Regional, MR-FJLS  26)

•Research and Innovation 
Programme on green 
transition (MR-U, Tillväxt, 
MR-FJLS, 12)

•Norden som ledare för en 
hållbar och 
konkurrenskraftig bygg-, 
anläggning- och 
fastighetssektor med 
minskad klimatpåverkan 
(EK-N, MR-MK, MR-FJLS, 
MR-K, EK-E, 12)

•Nordiskt initiativ kring 
hållbara livsstilar (HU, MR-
MK, MR-FJLS, MR-S, MR-U, 
MR-K, MR-JÄM 20)

Konkurrenskraftigt

(Totalt 49)

•Norden som ledande region 
för en nordisk och säker 
digital infrastruktur för 
hälsodata: The Nordic 
Commons (MR-S, MR-U, 
MR-N, 20)

•Hållbar havsekonomi (MR-
FJLS, EK-N, 4)

•Bioøkonomi, som drivkraft 
for vækst og grøn omstilling i 
rurale områder (MR-FJLS, 
EK-N, EK-R, 12)

•Promoting digital mobility in 
the Nordic- Baltic region 
through access to digital 
services - (MR-DIGITAL, MR-
Tillväxt, MR-S, MR-U, 6)

•Øge arbejdsmarkeds-deltag 
elsen blandt udsatte grupper 
(MR-A, MR-JÄM, MR-S, 
MR,U, 5)

•Utvikling og respons i de 
nordiske arbeids-markeder 
som følge av Covid-19 
pandemien (MR-A, MR-JÄM, 
MR-FINANS, MR-S, 2)

Socialt Hållbart

(Totalt 33) 

•Vård och omsorg på distans 
(MR-S, MR-N, EK-R, MR-U, 
MR-A, MR-DIGITAL, 6)

•Integrering likestilling, barn 
og unge og bærekraftig 
utvikling (MR-JÄM, 4,4)

•Forskningsprogram inom 
samhällssäkerhet, fokus på 
Covid19 (MR-U, 7)

• Inkluderende økonomisk 
vækst i arbejdet med den 
grønne omstilling, (MR-
FINANS, MR-U, MR-A, EK-R, 
MR-MK, 8)

•Nordisk innsats for 
mediekompetanse (MR-K, 
MR-U, MR-DIGITAL, 3)

•Styrket innsats for barn og 
unges kultur- og 
språkforståelse i Norden 
(MR-K, MR-U, 2,4)

•Demokrati, inklusion og 
sammenhængskraft i Norden 
(MR-U, 1,5)

•Digital rättssäkerhet (MR-
JUST, 0,7)
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Effekter av budgetkompromisser med Nordiska rådet 
Nordiska ministerrådet ingår årligen en så kallad budgetkompromiss med Nordiska 
rådet efter politiska förhandlingar. I praktiken innebär budgetkompromissen att 
Nordiska ministerrådet når samförstånd med Nordiska rådet om att inarbeta finan-
siering till en rad konkreta politiska önskemål i ministerrådets budget. Det kan ex-
empelvis innebära att Nordiska ministerrådet ska genomföra en konkret aktivitet 
(utan att beloppet är närmare specificerat), eller att det avsätts ett specifikt belopp 
till ett område. 
 
Efter att samarbetsministrarna godkänt Nordiska ministerrådets budget för det 
kommande året antar Nordiska rådet sedan i samband med sessionen en budgetre-
kommendation som uttalande på den färdiga budgeten. 
 
Under perioden 2020-2022 har totalsumman av de årliga kompromisserna varit kraf-
tigt stigande, vilket innebär att Nordiska rådets direkta inflytande på Nordiska mi-
nisterrådets budget under perioden ökat. Av tabellen nedan framgår de delar av 
kompromisserna som omfattar specifika belopp. De delar av kompromisserna som 
angår aktiviteter utan specificerade belopp ingår inte i tabellen. 
  
(MDKK) 2020 2021 2022 2023 2024 

Totalsumma budget-
kompromiss med NR 1,700 2,900 15,100   
 
Medlen som avsatts i budgetkompromisserna 2020-2022 finansierar en lång rad olika 
politiska prioriteringar från Nordiska rådet. Medlen går både till att öka finansiering-
en till existerande aktiviteter inom ramen för Nordiska ministerrådets sektorer och 
till att igångsätta nya initiativ. 
 
Finansieringen till kompromisserna 2020-2022 kommer till största delen från MR-
SAMs budget samt för MR-SAM tillgängliga medel, medan sektorernas budgetar i 
mindre grad bidrar. 
 
I budget 2022 bidrar budgetkompromissen genom finansiering från MR-SAM särskilt 
till att öka de tillgängliga budgetmedlen på kulturområdet samt inom utbildnings- 
och forskningsområdet ut över det som framgår av sektorerna budgetramar för året. 
En rad aktiviteter som i budget 2022 skurits ned eller helt bortfallit på kultursektorns 
budgetram mottar finansiering från budgetkompromissen medan utbildningssektorn 
efter dialog med Nordiska rådet valt att använda extrabeviljningen till en utökad 
finansiering av Nordforsk. 
 
Det finns i skrivande stund inga siffror för budget 2023 och 2024 i och med att för-
handlingarna genomförs årligen. 
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Bilaga – översikt över väsentliga förändringar på budgetpostnivå per 
sektor 
 
MR-SAM 

 
Budgetpost 
(TDKK) 

2021 2022 2023 (för-
slag) 

Förändringar på 
budgetposten för 
2023 i jämförelse 
med 2022 

Förändringar på bud-
getposten för perioden 
2021-2024 (genomförda 
och eventuella plane-
rade förändringar fram 
till slutet av 2024) 
 

1-1060-1062 
 
Pulje för att 
främja ett 
Grönt, Konkur-
renskraftigt och 
Socialt hållbart 
Norden 

40.000 40.000 40.000 Finansieringen ligger 
på 40 MDKK årligen i 
perioden 2021-2024 
(även kallad 4x40 pul-
jen) 

Budgetposterna finansie-
rar huvudsakligen tvär-
sektoriella insatser i sek-
torerna 2021-2024 som 
stärker arbetet med vis-
ionen. Bakgrunden till 
insatserna som finansie-
ras är de prioriterade om-
råden som spelades in av 
sektorerna och Nordiska 
rådet. Exempel på stora 
satsningar är grön trans-
port, forskning inom 
samhällssäkerhet, hälso-
data, hållbar livsstil och 
vård och omsorg på di-
stans. 
 

1-8031-8039 
Ordförande-
skapsprojekt 
(Island, Dan-
mark, Finland) 
 

35.000 20.000 5.000 Ordförandeskapspro-
jekten utfasas suc-
cessivt 2021-2024  

Ordförandeskapspro-
jekten utfasas helt i peri-
oden 2021 – 2024. Bud-
getposterna upphör helt 
2024.  

1-8412 Til dis-
position för MR-
SAM 

5.001 8.082 18.039 Ökningen av budget-
posten beror bland 
annat på att en stor 
del av de medel som 
frigörs från ordföran-
deskapsprojekten 
placeras här i och 
med att behovet för 
flexibilitet år 2023 
bedöms vara högt. 

För att förenkla och tyd-
liggöra MR-SAMs budget 
utgår budgetposterna 
Politiske prioriteringer 
och Nye tværgående ini-
tiativer utgår från 2021. 
För att bibehålla en flexi-
bilitet vidareförs budget-
posten Till disposition för 
MR-SAM (flexibilitetspul-
jen) i en egen budgetka-
tegori som utöver en viss 
basfinansiering även till-
förs medel från den årliga 
prisuppräkningen. Bud-
getposten höjs succes-
sivt, bland annat för att 
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tillmötesgå ett ökat be-
hov för flexibilitet. Till 
exempel bidrar budget-
posten med finansiering 
för att avhjälpa 
finansieringseftersläpet 
angående Nordgen samt 
till att bidra till finansie-
ringen av renoveringen 
av Nordens hus i Reyjkja-
vik. I 2022 avsattes här 
även 200.000 för att fi-
nansiera informationsak-
tiviteter i Flensborg. 
 

1-0460 Hållbar 
utveckling 

3.251 5.500 6.500 Successiv ökning för 
att stödja genomfö-
randet av Vår vision 
2030 och det civil-
samhällesnätverket 
för Vår vision 2030 

Budgetposten Hållbar 
utveckling tillförs en sam-
lad satsning på ca. 7 
MDKK under perioden 
2021-24 för att stärka 
genomförandet av Vår 
vision 2030. En ansök-
ningspott för att stärka 
samarbete med civilsam-
hället upprättas och en 
samlad satsning på ca. 3 
MDKK genomförs för pe-
rioden 2021-24.  
 

1-2212 Nordisk 
barn och ung-
domskommitté 
(NORDBUK) 

7.119 8.120 9.500 Som en del av ompri-
oriteringarna i vision-
en görs en ökad sats-
ning på barn och 
unga vilket innebär 
en successivt ökad 
finansiering till 
NORDBUK 

Budgetposten 
NORDBUK flyttas från 
2021 från MR-K:s till MR-
SAM:s ram. Budgetpos-
ten tillförs i perioden 
2021-24 en satsning på 
sammanlagt ca. 8 MDKK 
för att öka finansiering av 
stöd till civilsamhället 
och barn och unga.  
 

1-0410 Före-
ningarna Nor-
dens Förbund 

4.271 4.132 4.132 FNF får en ökad bud-
get med cirka 1 
MDKK årligen i peri-
oden 2021-2024 (för 
att främja barn och 
ungas förståelse av 
Norden. Detta är 
även en del av bud-
getkompromissen 
med Nordiska rådet.  

På budgetposten Före-
ningarna Nordens För-
bund (FNF) öronmärks 1 
MDKK årligen 2021-24 
för at stödja barn och 
ungas förståelse av Nor-
den genom nordiskt 
skolsamarbete genom 
aktiviteter under Norden 
i Skolan. Därutöver om-
läggs den del av budge-
ten som utbetalas som 
stöd till informations-
verksamheten (1,49 
MDKK) så att den förde-
las enligt följande: Sve-
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rige, Norge, Finland, Is-
land: 0,25 MDKK per för-
ening. Danmark 0,2 
MDKK per förening. 
Grönland, Färöarna, 
Åland: 0,1 MDKK per för-
ening.  
 

1-2534 Nordiska 
sommaruniver-
sitetet (NSU) 

0 o o  Finansiering av Nordiska 
sommaruniversitetet 
(NSU) utfasades från och 
med år 2021. Förslaget 
att inte ha kvar finansie-
ring till NSU under en 
egen budgetpost grundar 
sig i en samlad bedöm-
ning baserat på koppling 
till visionens mål samt 
möjligheter att söka pro-
jektmedel för organisat-
ioner som NSU för aktivi-
teter som bidrar till nor-
disk nytta och denna 
möjlighet kvarstår även 
om det inte ges en fast 
finansiering. 
 

1-0820 Nordens 
nærområ-
desamarbejde 

26.500 25.700 20.700 Budgeten skärs ned 
bland annat på grund 
av minskat budget-
behov till följd av för-
ändrade förutsätt-
ningar för samarbete 
i Ryssland. 

Budgetposten har sedan 
år 2019 successivt mins-
kats och år 2023 är bud-
getförslaget cirka 10 
MDKK mindre än år 2019. 
Minskningen har bland 
annat genomförts i form 
av minskad tilldelning till 
nordisk-baltiska aktivite-
ter och till följd av ett allt 
svårare samarbetsklimat i 
Ryssland samt för att 
möjliggöra satsningar på 
samarbetet med nordiska 
diplomatiska represen-
tationer, Nordens gran-
nar i väst samt det ark-
tiska samarbetet. I och 
med frysningen av sam-
arbetet med Ryssland 
som reaktion på invas-
ionen av Ukraina samt 
senare ryska myndighet-
ers förbud mot minister-
rådets aktiviteter i landet 
som meddelades mars 
2022 har budgetbehovet 
ytterligare minskat. Be-
dömningen är att konse-
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kvenserna av nedskär-
ningarna är negativa för 
särskilt ryska civilsam-
hällesorganisationer 
samt nordiskt-ryskt 
forskningssamarbete. De 
negativa konsekvenserna 
måste ses i ljuset av att 
direkt finansiering till or-
ganisationer i Ryssland i 
praktiken omöjliggjorts 
på grund av det ryska 
förbudet. 
 

1-0851 Støtte til 
nordiske 
repræsentation
ers samarbejde 

4.000 7.750 7.750  Budgeten har från och 
med år 2021 gradvis 
ökats för att möjliggöra 
satsningar på det nya 
programmet för samar-
betet med nordiska di-
plomatiska representat-
ioner för att stödja ge-
nomförandet av visionen. 
En del av budgeten 
kommer från att samar-
betet med ambassader 
som tidigare var fördelat 
på flera budgetposter 
konsoliderats under 
nämnda budgetpost från 
och med budget 2021 
som del av arbetet med 
att förenkla samarbets-
ministrarnas budget. Det 
är för tidigt att bedöma 
effekterna av finansie-
ringen i och med att pro-
grammet är så nytt. 
Sammantaget kan det 
dock konstateras att 
finansieringen till samar-
bete mellan bland annat 
nordiska ambassader har 
stärkts betydligt. En stark 
visionskoppling är samti-
digt ett krav för samtliga 
finansierade aktiviteter. 
 

 
 
MR-Digital 
 
Budgetpost 
(TDKK) 

2021 2022 2023 (för-
slag) 

Förändringar på 
budgetposten för 
2023 i jämförelse 

Förändringar på bud-
getposten för perioden 
2021-2024 (genom-
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med 2022 förda och eventuella 
planerade förändringar 
fram till slutet av 2024) 
 

15-8530  15,926 17,051 18,176 Budgetposten har 
ökat med 7 % mel-
lan 2021 och 2022, 
och ytterligare 6,6 
% 2022 – 2023.  
 

Den ökande budgeten 
för MR DIGITAL har gi-
vit möjlighet för fördju-
pade och breddade in-
satser inom en rad om-
råden, samt för utveckl-
ing av nya initiativ mot 
2024. 
 
Som exempel på resul-
tat tack vara en ökande 
budget kan nämnas: 
 

- Stärkt nor-
disk-baltiska 
inflytandet i 
aktuella EU-
processer och 
i implemente-
ringen av EU-
initiativ 

- Stärkt arbete 
med den digi-
tala gröna 
omställningen 

- Fördjupat 
samarbete 
kring över-
vakningen av 
utrullningen 
av 5G i region-
en 

- Stärkt samar-
bete kring 
samarbete 
kring digital 
inkludering 

 

 

 

 

 

MR-U 

 
Budgetpost 
(TDKK) 

2021 2022 2023 (för-
slag) 

Förändringar på 
budgetposten för 
2023 i jämförelse 
med 2022 

Förändringar på bud-
getposten för peri-
oden 2021-2024 (ge-
nomförda och eventu-
ella planerade föränd-
ringar fram till slutet 
av 2024) 
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2-2505 MR-U's 
dispositions-
midler
  

1.000 200 205 +5 TDKK. 
 
Budgetposten er en 
af to budgetposter, 
der indeholder 
sektorens frie 
midler. Midlerne 
anvendes fra og 
med 2022 primært 
til ”ikke-sektor 
dækkede midler”, 
hvilket indebærer, 
at der skal 
prioriteres i forhold 
til f.eks. NMRS’s 
deltagelse i diverse 
konferencer, 
møder, 
oversættelser m.m. 
Det forventes, at 
det bliver dyrere at 
rejse i 2023, da 
Island har 
formandskabet. 

Budgetposten er en af 
to budgetposter, der 
indeholder sektorens 
frie midler. Disse er 
hovedsageligt samlet 
på 2-2506 fra og med 
2022.  
 
Det overvejes at 
nedlægge 
budgetposten fra og 
med 2025.  

2-2506 
Strategiske 
nordisk 
uddannelsessa
marbejde
  

3.650 4.017 3.236 -781 TDKK.  
 
Budgetposten er 
oprettet fra og med 
2021 med henblik 
på styrkelse af 
uddannelses-
samarbejdet i 
sektoren, herunder 
aktuelle ad hoc 
grupper, 
tværsektorielle 
indsatser m.m., 
inklusiv 4*40 
projekter. 
 
0,5 MDKK går til 
indsats 4.5 og 1 
MDKK går til 
indsats 12.7 årligt. 
 
Reduktioner 
mindsker 
råderummet for 
aktuelle politiske 
indsatser, herunder 
sektorspecifikke 
initiativer og 
formandskabsindsa
tser.  

Budgetposten 
indeholder sektorens 
frie midler, herunder 
midler til aktuelle 
politiske indsatser og 
midler til 
medfinansiering af 
tværsektorielle 
indsatser m.m. 
inklusive 4*40 
indsatser, som led i 
opfyldelsen af 
ministerrådets vision 
og handlingsplan, 
analyser m.m.  
 
 0,5 MDKK går til 
indsats 4.5 og 1 MDKK 
går til indsats 12.7 
årligt. 
 
Budgetposten 
forventes yderligere 
reduceret i 2024. 
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2-2515 Nordic 
Master 
Programme 

407 102 0 -102 TDKK. 
 
2022 var sidste år, 
der blev afsat 
midler til 
administration af 
igangværende 
programme i 
udfasningsperioden
. 

På baggrund af MR-U’s 
budgetreduktion er det 
besluttet at udfase 
Nordic Master 
Programme. Sidste 
udlysning fandt sted i 
2020.   
 
 

2-2544 Det 
nordiske 
sprogsamarbej
de 

5.431 4.283 3.729 
 

-554 TDKK. Samarbejdet består af 
Program for 
Sprogkurser, to faste 
netværk og politisk 
initierede aktiviteter. 
Det ligger fast, at visse 
aktiviteter ikke længere 
vil kunne gennemføres, 
og der pågår i 
øjeblikket et arbejde 
med at vurdere, hvilke 
som skal nedlægges fra 
2023, hvor de 
nuværende 
mandatperioder 
udløber.  
 

2-3127 Poli-
tikudvikling 
voksnes læring 

7.953 7.004 5.913  -1.091 TDKK. 
 
Som følge af 
væsentlig 
reduktioner i NVL’s 
budget, vil NVL i 
løbet af foråret 
2022 på baggrund 
af konsultationer 
med relevante 
stakeholders 
komme med 
forslag prioritering 
af fremtidige 
indsatser med 
fokus på 
tværsektorielt 
samarbejde om 
livslang læring i 
2023 og 2024, 
hvilke netværk og 
indsatser som må 
ophøre samt 
eventuel justeret 
struktur.  

NVL’s nuværende 
programperiode løb til 
udgangen af 2022, men 
usikkerhed om 
fremtidigt budget har 
vanskeliggjort 
forberedelsen af en ny 
programperiode fra 
2023. NVL’s 
programperiode er 
derfor forlænget med 
to år for at flugte med 
handlingsplanens 
periode og opfyldelsen 
af indsatser som led i 
handlingsplanen.  
 
 
Budgetposten 
forventes yderligere 
reduceret i 2024. 
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I dag deltager alle 
fem lande og de tre 
selvstyrende 
områder med 
frikøbte nationale 
koordinatorer/ 
kontaktpersoner. 
Ca. halvdelen af 
midlerne går til 
løn/frikøb og 
halvdelen går til 
drift af netværkene 
og 
informationsindsats
er m.m. 

2-2513 Nord-
plus 

77.892 78.426 76.419 -2.007 TDKK. 
 

MR-U/EK-U:s målsätt-
ning har varit att be-
spara Nordplus så gott 
det går från budget-
nedskärningar och möj-
liggöra fortsatt konkur-
rensbaserad finansie-
ring för utbildnings-
samarbete på alla ut-
bildningsnivåer via 
Nordplus. 

2-3101 Nord-
Forsk  

109.421 108.899 106.400  -2.499 TDKK. 
 
 

MR-U/EK-U:s målsätt-
ning har varit att be-
spara NordForsk så 
gott det går från bud-
getnedskärningar. 
 
NordForsk har siden 
2021 haft i opdrag at 
følge op på 
finansieringen af 
NORDITA, NIfS, NIAS 
og NORDVULK og 
NordForsk skal fra og 
med 2024 etablere et 
finansieringsinstrument 
med 
konkurrenceudsatte 
midler inden for sin 
ramme. 

2-3185 Nordisk 
Samisk In-
stitutt (NSI)
  

1.796 1.823 1.602 -221 TDKK. 
 

Budgetposten 
forventes yderli-gere 
reduceret i 2024. 
 
NSI’s nuværende 
rammeaftale udløber 
med udgangen af 2022, 
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og forhandlinger om ny 
rammeaftale skal på 
plads fra og med 2023.  
 

 

 

 

MR-S 
 
Budgetpost 
(TDKK) 

2021 2022 2023 (för-
slag) 

Förändringar på 
budgetposten för 
2023 i jämförelse 
med 2022 

Förändringar på 
budgetposten för 
perioden 2021-
2024 (genom-
förda och even-
tuella planerade 
förändringar fram 
till slutet av 2024) 
 

3-4310 
Prosjektmidler – 
sosial- og helse-
politikk 

4.334 4.281 4.230 -51 TDKK Budsjettposten 
ble redusert med 
10.5% i 2021 
sammenlignet 
med 2020. For 
2022-24 blir alle 
MR-S 
budsjettposter 
redusert med 
samme relative 
besparelse 

3-4312 Nordisk 
helsesamarbeid 

3.447 3.405 3.364 -41 TDKK 0 reduksjon i 2021 
sammenlignet 
med 2020. For 
2022-24 blir alle 
MR-S 
budsjettposter 
redusert med 
samme relative 
besparelse 

3-4312 Nordisk 
sosialsamarbeid 

3.462 3.420 3.379 -41 TDKK 0 reduksjon i 2021 
sammenlignet 
med 2020. For 
2022-24 blir alle 
MR-S 
budsjettposter 
redusert med 
samme relative 
besparelse 

3-4320 Rådet 
for Nordisk 
Samarbeid om 
Funksjonshinder 

1.173 1.196 1.181 -15 TDKK Budsjettposten 
ble redusert med 
3.8% i 2021 
sammenlignet 
med 2020. For 
2022-24 blir alle 
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MR-S 
budsjettposter 
redusert med 
samme relative 
besparelse 

3-4340 
Nomesko og 
Nososko 

2.054 2.095 2.070 -25 TDKK 0 reduksjon i 2021 
sammenlignet 
med 2020. For 
2022-24 blir alle 
MR-S 
budsjettposter 
redusert med 
samme relative 
besparelse 

3-4382 NIOM 8.195 8.356 8.256 -100 TDKK Budsjettposten 
ble redusert med 
3.8% i 2021 
sammenlignet 
med 2020. For 
2022-24 blir alle 
MR-S 
budsjettposter 
redusert med 
samme relative 
besparelse 

3-4380 Nordens 
Velferdssenter 
(NVC) 

18.072 18.811 18.585 -226 TDKK Budsjettposten 
ble redusert med 
3.8% i 2021 
sammenlignet 
med 2020. For 
2022-24 blir alle 
MR-S 
budsjettposter 
redusert med 
samme relative 
besparelse 
 

 

 

MR-K 

 
Budgetpost 
(TDKK) 

2021 2022 2023 
(för-
slag) 

Föränd-
ringar 
på bud-
getpos-
ten för 
2023 i 
jämfö-
relse 
med 
2022 

Förändringar på 
budgetposten 
för perioden 
2021-2024 (ge-
nomförda och 
eventuella plane-
rade förändring-
ar fram till slutet 
av 2024) 
 

Budgetpost 

4-2203 
Dispositionsmid
ler Kultur 

727 350 

 

250 250 Budgetposten 
forventes at være 
uændret fra 2022 

Budgetposten er 
reduceret med 
66 % i forhold til 
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til 2023 niveauet i 2020. 
4-2205 Nordisk 
Kulturfond 

36.916 36.023 35.067 33.582 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 
1.485 TDKK fra 
2022 til 2023. 

Budgetposten 
reduceres årligt 
med et beløb 
som 
forholdsmæssigt 
svarer til den 
generelle 
besparelse på 
MR-K’s samlede 
budget (bemærk 
at bevillingens 
størrelse 
fastsættes af 
MR-SAM). 
 
Besparelserne 
reducerer 
fondens 
muligheder for at 
støtte projekter, 
som styrker både 
sammenhold, 
tilhørsforhold og 
tilliden i Norden 
ved at skabe et 
øget kendskab til 
de nordiske 
nabolandes 
kultur og sprog. 
 

4-2206 Nordisk 
Råds priser 

4.446 3.809 3.757 3.706 På budgetposten 
forventes en 
besparelse på 1,4 
%, som 
effektueres via 
en 2 %-
besparelse på 
prissekretariater
nes budget. 

Budgetposten 
blev allerede i 
2021 beskåret 
kraftigt ved at 
prisbeløbet, som 
vinderne af 
Nordisk Råds 
priser modtager, 
blev reduceret 
fra 350 TDKK (pr. 
pris) til 300 TDKK 
(pr. pris). 
Derudover 
bortfaldt MR-K’s 
årlige bidrag på 
300 TDKK til 
rejse- og 
opholdsudgifter 
for de 
nominerede i 
forbindelse med 
prisuddelingen.  
 
De 
administrative 
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udgifter til 
prisarbejdet 
reduceres årligt i 
form af faldende 
bevillinger til 
prissekretariater
ne. 
 

4-2208 
Strategiska 
satsningar 

11.427 8.173 6.909 6.244 På budgetposten 
forventes en 
fortsat 
besparelse fra 
2022 til 2023 (på 
9,7 %). 

Budgetposten, 
som anvendes til 
at finansiere 
kulturministrene
s løbende 
strategiske 
initiativer og 
indsatser, er 
kraftigt beskåret 
i perioden fra 
2020 til 2022, og 
besparelserne 
forventes fortsat 
i 2023 og 2024. 
 
Disse besparelser 
giver 
kulturministrene 
en mere 
begrænset 
mulighed for at 
igangsætte nye 
strategiske 
indsatser, som 
kan bidrage til 
Vision 2023 og de 
12 mål i 
handlingsplanen. 
 
Udover de 
begrænsede 
muligheder for at 
igangsætte nye 
strategiske 
indsatser, 
bortfalder eller 
reduceres 
følgende bidrag i 
perioden fra 
2021-2024: 
- Den årlige 

finansiering 
af 
Kulturanaly
s Norden 
blev i 2021 
reduceret 
med 5 %, 
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men 
forventes 
herefter 
fastholdt på 
samme 
niveau frem 
til og med 
2024. 

- Finansiering
en af 
støtteprogra
mmet Volt – 
kultur, og 
sprogprogra
m for børn 
og unge 
blev 
beskåret 
med 5 % i 
2021, og 
forventes 
yderligere 
reduceret i 
2023 med 
15,8 % (300 
TDKK). 

- Indsatsen 
Løftet, som 
siden 2013 
har sat fokus 
på og 
bidraget til 
at styrke 
den 
nordiske 
børne- og 
ungdomslitt
eratur, blev 
afsluttet ved 
udgangen af 
2021. 

- Det årlige 
bidrag til 
Nordisk 
Journalistce
nter på 700 
TDKK 
bortfaldt fra 
og med 
2021. 

- Det årlige 
beløb som 
reserveres til 
formandska
bsprojekter 
er reduceret 
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fra 1 MDKK 
til 500 
TDKK. 

 
4-2222 Nordisk 
Film- och TV-
fond 

28.352 28.834 28.681 28.107 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 2 
% fra 2022 til 
2023. 

MR-K’s årlige 
bidrag til Nordisk 
Film- og TV-Fond 
reduceres i 2022, 
2023 og 2024 
med 2 % om 
året. Dette 
medfører, at 
fonden har færre 
midler til 
rådighed til at 
støtte 
produktion og 
distribution af 
nordiske film og 
tv-serier, hvilket 
vil påvirke 
nordboernes 
mulighed for at 
få styrket deres 
nordiske sprog- 
og 
kulturkendskab. 
 
Besparelsen 
bliver ydermere i 
praksis tredoblet, 
hvilket skyldes 
fondens 
finansieringsmod
el, hvor 
filminstitutterne i 
de nordiske 
lande bidrager 
med et samlet 
beløb svarende 
til bidraget fra 
Nordisk 
Ministerråd. En 
række tv-
selskaber (både 
private og public 
service) bidrager 
samlet set også 
med et 
tilsvarende 
beløb. 
 

4-2228 
NORDICOM 

3.112 3.006 2.990 2.930 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 2 
% fra 2022 til 

Det årlige bidrag 
til Nordicom blev 
reduceret med 5 
% i 2021 og med 
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2023. yderligere 2 % i 
2022. 
Forventningen 
er, at der både i 
2023 og 2024 
gennemføres 
yderligere 
besparelser på 2 
% hvert år. 
 

4-2251 Kultur- 
og 
kunstprogramm
et 

17.140 16.560 16.808 16.472 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 2 
% fra 2022 til 
2023. 

Budgetposten 
blev reduceret 
med 5 % i 2021, 
men blev friholdt 
fra besparelser i 
2022. I 2023 og 
2024 forventes 
årlige 
besparelser på 2 
%. 
 
Selv om 
besparelserne så 
vidt muligt har 
været 
begrænsede, 
rammer de 
kunstnere og 
kulturaktører i 
hele regionen, 
ved at færre 
projekter bliver 
støttet. Dette 
gælder aktører 
som allerede er 
økonomisk hårdt 
ramt af 
pandemien. 
 
Dette gælder for 
alle 
støtteordninger 
på MR-K’s 
budget, hvor det 
også er vigtigt at 
fremhæve, at 
besparelserne 
giver mere 
begrænsede 
muligheder for 
kulturelt og 
kunstnerisk 
samarbejde over 
grænserne. 
Dermed svækkes 
mulighederne for 



 
 

 

26 / 37 
 

PROMEMORIA 

 

udvikling og 
innovation, som 
ellers er 
nødvendig for at 
Norden kan være 
en 
konkurrencedygt
ig region. 
 

4-2253 Nordisk 
oversættelsesst
øtte 

3.448 3.332 3.314 3.248 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 2 
% fra 2022 til 
2023. 

Budgetposten 
blev reduceret 
med 5 % i 2021 
og med 
yderligere 2 % i 
2022. I 2023 og 
2024 forventes 
årlige 
besparelser på 2 
%. 
 

4-2254 Nor-
diskt-baltiskt 
mobilitetspro-
gram för Kultur 

12.103 11.693 11.275 10.711 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 5 
% fra 2022 til 
2023. 

Budgetposten 
blev reduceret 
med 5 % i 2021 
og med 
yderligere 5 % i 
2022. I 2023 
forventes en 
besparelse på 5 
% og yderligere 
10 % i 2024. 
 

4-2270 Nordens 
Hus i Reykjavik 
(NOREY) 

11.946 10.792 10.288 9.259 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 10 
% fra 2022 til 
2023. 
En så stor 
besparelse på 
husets 
basisbevilling 
forudsætter dog, 
at der opnås 
islandsk 
medfinansiering 
af husets 
virksomhed fra 
og med 2023. 
 

Budgetposten 
blev reduceret 
med 5 % i 2021 
og med 
yderligere 5 % i 
2022. I 2023 
forventes en 
besparelse på 10 
% og yderligere 5 
% i 2024. 

4-2272 Nordens 
Hus på 
Færøerne (NLH) 

14.265 13.715 13.224 12.563 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 5 
% fra 2022 til 
2023. 

Budgetposten 
blev reduceret 
med 5 % i 2021 
og med 
yderligere 5 % i 
2022. I 2023 
forventes en 
besparelse på 5 
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% og yderligere 5 
% i 2024. 
 

4-2274 Nordens 
Institut på 
Åland (NIPÅ) 

3.104 2.985 2.964 2.934 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 1 
% fra 2022 til 
2023. 

Budgetposten 
blev reduceret 
med 5 % i 2021 
og med 
yderligere 2 % i 
2022. I 2023 
forventes en 
besparelse på 1 
% og yderligere 2 
% i 2024. 
 

4-2277 Nordens 
Institut i 
Grønland 
(NAPA) 

6.685 6.073 6.092 6.056 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 
0,6 % fra 2022 til 
2023.  
 
NAPA’s 
basisbevilling 
som i 2022 udgør 
3.592 TDKK af 
denne 
budgetpost 
forventes 
reduceret med 1 
% i 2023, mens 
kulturstøtteprogr
ammet som 
udgør den 
resterende del af 
budgetposten 
forventes 
fastholdt på 
samme niveau i 
2023 som i 2022. 

Budgetposten 
blev i 2021 
reduceret med 
10 % (5 % på 
basisbevillingen 
og 16,7 % på 
NAPA 
kulturstøtteprogr
ammet - dog 
udgjorde den 
reelle besparelse 
på programmet 
kun 5 %, da der 
blev tilført midler 
fra budgetposten 
Strategiske 
satsninger).  
 
I 2022 blev 
budgetposten 
reduceret med 
yderligere 1,2 % 
(2 % på 
basisbevillingen 
og 0 % på 
kulturstøtteprogr
ammet). 
 
I 2023 forventes 
en reduktion på 
0,6 % (1 % på 
basisbevillingen 
og 0 % på 
kulturstøtteprogr
ammet). 
 
I 2024 forventes 
en reduktion på 2 
% på både 
basisbevilling og 
kulturstøtteprogr
am. 
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4-2548 Nordisk 
Kulturkontakt 
(NKK) 

11.754 11.300 10.877 10.333 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 5 
% fra 2022 til 
2023. 

Budgetposten 
blev reduceret 
med 5 % i 2021 
og med 
yderligere 5 % i 
2022. I 2023 
forventes en 
besparelse på 5 
% og yderligere 5 
% i 2024. 
 

4-2232 Øvrige 
kulturvirksomhe
der 

4.300 2.884 1.992 1.080 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 
yderligere 45,8 
%, hvilket sker 
ved at den årlige 
bevilling til 
Orkester Norden 
bortfalder fra og 
med 2023. 

Budgetposten er 
løbende blevet 
nedjusteret i takt 
med at de årlige 
bidrag til de 
pågældende 
organisationer/vi
rksomheder, som 
har modtaget 
årlige tilskud, 
bortfalder. 
 
Nordisk 
Litteraturuge 
Det årlige bidrag 
til Nordisk 
Litteraturuge 
bortfaldt i 2021. 
 
Debutantseminar 
på Biskops Arnö 
Det årlige bidrag 
til 
debutantseminar
et på Biskops 
Arnö blev 
reduceret med 5 
% i 2021 og 
bortfaldt herefter 
helt i 2022. 
 
Circolo 
Scandinavo, Rom 
Det årlige bidrag 
til Circolo 
Scandinavo blev i 
2021 reduceret 5 
% og yderligere 5 
% i 2022. I 2023 
forventes en 
yderligere 
reduktion i 2023, 
inden bidraget 
helt bortfalder i 
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2024. 
 
Orkester Norden 
Det årlige bidrag 
til Orkester 
Norden blev i 
2021 reduceret 
med 5 % og med 
yderligere 5 % i 
2022. 
Bidraget 
forventes at 
bortfalde fra og 
med 2023. 
 
Filmkontakt 
Nord / Nordisk 
Panorama 
Det årlige bidrag 
til Filmkontakt 
Nord blev 
beskåret med 61 
% i 2021, og 
bortfaldt helt fra 
og med 2022. 
  

4-2234 Samisk 
kultursamarbejd
e 

4.041 3.904 3.702 3.465 Budgetposten 
forventes 
reduceret med 
6,4 % fra 2022 til 
2023. 

Budgetposten 
indeholder faste 
årlige bidrag til 
henholdsvis 
Samerådet og 
Samisk 
Kunstnerråd. De 
to bidrag blev 
både i 2021 og 
2022 reduceret 
med 5 %.  
I 2023 forventes 
en reduktion på 5 
% og yderligere 2 
% i 2024. 
 

 

 

 

MR-FJLS 
 
Budgetpost 
(TDKK) 

2021 2022 2023 (för-
slag) 

Förändringar på 
budgetposten för 
2023 i jämförelse 
med 2022 

Förändringar på budgetposten för 
perioden 2021-2024 (genomförda 
och eventuella planerade föränd-
ringar fram till slutet av 2024) 
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5-6420 1.870 3.620 4.370 Budgetpost 5-6420 
forventes at øge 
med yderligere 750 
TDKK i 2023 

2021:  
- Projektet ’Resilience in 

the blue bioeconomy, food 
and agriculture, and for-
estry sectors: What can 
COVID-19 teach the Nor-
dic region about the im-
pact of crises on value 
chains?’ blev leveret 

2022:  
- Særligt initiativ om 

resiliens i biøkonomien 
med fokus på Ukraine-
krigen. (700 TDKK). Kører 
i 2022 og 2023. 

- Styrkelse af 
samarbejdsorganet 
Samnordisk 
Skovforskning (500.000 
DKK) 

- Videreførelse af initiativet 
Ny Nordisk Mad (1.105 
TDKK) 

- ‘Circumpolar Agricultural 
Conference’ (483 TDKK), 
men efterfølgende blev 
det valgt at lade støtten 
bortfalde pga. usikkerhed 
mht. til russisk deltagelse. 

 

 
 
MR-Jäm 
 
Budget-
post 

2021 2022 2023 (för-
slag) 

Förändringar på 
budgetposten för 
2023 i jämförelse 
med 2022 

Förändringar på budgetpos-
ten för perioden 2021-2024 
(genomförda och eventuella 
planerade förändringar fram 
till slutet av 2024)  

6-4410 3.757 3.757 3.757 Budgetpostens 
niveau er 
uforandret, men 
nye prioriteringer i 
forbindelse med 
visionen er 
tilkommet, og 
midler fra 4x40 
puljen er tilkommet 
til IMPOLICY 
projektet (mål 9).  

Ligestilling i klimatiltag 
Norden har længe været 
fremtrædende inden for 
klimaløsninger og innovation 
på den ene hånd, og kommet 
længere end nogen anden 
region i verden med at sikre 
inkluderende og ligestillede 
samfund på den anden hånd. 
Dermed har Norden en 
enestående mulighed for at gå 
forrest i at sikre ligestilling 
inden for nordiske 
klimaindsatser; noget som få 
aktører fokuserer på og noget 
som er fundamentalt for en 
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bæredygtig udvikling. Derfor 
har Nordisk Ministerråd for 
Ligestilling og LGBTI (MR-
JÄM) taget initiativ til et 
commitment ’A green and 
gender-equal Nordic region’, 
som skal implementeres i 
2022-2024. Denne nye 
prioritering, som er gjort på 
baggrund af målene i 
visionen/handlingsplan, vil 
MR-JÄM prioritere 
budgetmidler fra bp 4410 til 
implementering af 
commitment i 2022-2024, 
som indebærer samarbejde 
med andre sektorer i NMR, 
civilsamfundsnetværk, samt 
erhvervslivsnetværk. Det 
gælder frem for alt 
handlingsplanens mål 5, 7, 10 
og 12.  
 

IMPOLICY 
Nordisk Ministerråd skal 
integrere bæredygtig 
udvikling, ligestilling og et 
børnerets- og 
ungdomsperspektiv i alt 
arbejde, budgettering og 
planlægning. Dette blev 
politisk vedtaget af 
samarbejdsministrene i en 
policy i 2020, og derefter 
initieredes et 
implementeringsprojektet 
IMPOLICY for perioden 2021-
2024. Integreringsarbejdet er 
nødvendigt og fundamentalt 
for at opnå visionen og vil 
skærpe både relevans og 
resultater på tværs af sektorer. 
Denne forstærkede 
prioritering (og 4x40 puljens 
finansiering) af integrering i 
hele NMR vil medføre, at 
flere sektorer bliver kendt 
med ambitioner og 
arbejdsmetoder for 
integrering af de tre 
tværgående perspektiver i 
praksis. Allerede i 2021-2021 
har det øgede fokus på 
integrering resulteret i et 
tværsektorielt fokus på en 
inkluderende og retvis grøn 

https://pub.norden.org/us2022-424/
https://pub.norden.org/us2022-424/
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MR-Tillväxt (näring) 
 

omstilling, hvilket tidligere 
blev behandlet som separate 
spor. 
 

Budget-
post 

2021 2022 2023 (för-
slag) 

Förändringar på 
budgetposten för 
2023 i jämförelse 
med 2022 

Förändringar på budgetpos-
ten för perioden 2021-2024 
(genomförda och eventuella 
planerade förändringar fram 
till slutet av 2024)  

7-5140 4.913 

 

4.913 7.696 Næringsministrene 
ønsket i 2021 at de 
skulle avsettes 20 
MDKK til 
turismeprosjekter i 
perioden  
2021 – 2024. 
Budsjettposten 
heves for å 
imøtekomme 
innsats til 
turismeprosjekter 
over perioden 2023 
 

En rekke nye initiativ har vært 
satt i gang innenfor 
turismesektoren i Norden. 
Blant disse er prosjektene; Cul-
tural tourism; Measuring re-
gional tourism and tourism’s 
environmental impact; Explor-
ing domestic tourism in the 
Nordics; Nordic framework for 
measuring sustainability and 
strengthening cooperation on 
sustainability objectives; Nordic 
tourism conference og X-Nordic 
travel contest; Reboot Nordic 
Tourism; Nordic Residence sen-
timent. 
Dessuten planlegges det 
kommunikationsinnsats og 
samarbeide med interessenter 
på nasjonalt og internasjonalt 
nivå. 
 

7-5180  71.680 73.780 74.000 Bevilgning til 5180 
Nordic Innovation 
er på likt nivå over 
perioden 2022 – 
2023 og i 
overenstemmelse 
med 
organisasjonens 
plan om 
operasjonalisering 
av de åtte 
handlingsplansiniti
ativ samt andre 
særskilte initiativer 

Prioriteringer 2021 – 2024: 
grønn transport (mål 1), 
bærekraftig og 
konkurransekraftig bygg- og 
boligsektor (mål 1), sirkulære 
og bærekraftige 
forretningsmodeller (mål 3), 
bærekraftig 
mineralproduksjon (mål 3) 
smart konnektivitet (mål 6), 
digitalisering, AI og ansvarlig 
anvendelse av data (mål 6), life 
science og helseteknologi (mål 
6), og bærekraftig 
havøkonomi (mål 6).  
I alle tilfeller er initiativenes 
mål og resultatforventninger 
tett knyttet til Vision 2030 
målsetninger og delmål.  
 

7-5280 8.136  11.303 11.300 Bevilging til 5280 Under perioden har det blitt 
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MR-Tillväxt (energi) 
 
Budgetpost 
(TDKK) 

2021 2022 2023 
(förslag) 

Förändringar på bud-
getposten för 2023 i jäm-
förelse med 2022 

Förändringar på budgetpos-
ten för perioden 2021-2024 
(genomförda och eventuella 
planerade förändringar fram 
till slutet av 2024) 
 

7-5141 
Projektmedel - 
Energi 

6.900 9.300 12.000 Målene for arbejdet i 
2023 er bl.a.: 
Arbejde for 
gennemførelsen af det 
energipolitiske 
samarbejdsprogram 
2022-24, og 
energisektorens 7 
visionstiltag, for at 
bidrage til en grøn 
energisektor med en høj 
konkurrenceevne og 
forsyningssikkerhed. 
 
Arbejde for, at Norden 
kan komme til at spille 
en proaktiv rolle i forhold 
til EU's European Green 
Deal på energiområdet. 
 
Bidrage blandt andet 
igennem 
elmarkedssamarbejdet 
til at muliggøre en øget 
produktion af fornybar 
energi, men også bane 
vej for øget brug af 
klima- og miljøvenlig 
energi gennem 
elektrificering af flere 
sektorer. 

For MR-Vækst/Energi har 
øgede budgetter givet 
mulighed for robuste og 
målrettede indsatser, som 
skaber markant større 
impact på nordisk niveau. En 
grøn velfungerende og 
omkostningseffektiv 
energiforsyning med en høj 
grad af forsyningssikkerhed 
er afgørende for både den 
grønne omstilling og for 
nordens 
konkurrencedygtighed.  
 
De øgede aktiviteter 
omfatter blandt andet: 
• Elmarkedssamarbejde  
• Agil reaktion på 

aktuelle udfordringer 
som f.eks. 
forsyningssikkerhed, 
energipriser og just 
transition 

• Samarbejde om nye 
teknologier 

• Forening af hensyn til 
havvindmøller og 
biodiversitet 

• EU/EØS 
• Energieffektivisering 
• Ligestilling og diversitet 
• Transportsamarbejde 
 
Se uddybende beskrivelse 
under punkt 1 ovenfor 

Nopef ligger på 
samme nivå som 
tidligere år.   
 

gjennomgått arbeid for å 
styrke Nopef’s innsats opp 
imot Vision 2030 og forsterke 
samarbeid med Nordic 
Innovation for å øke 
effektivitet til fordel for 
nordiske virksomheter.   
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7-3220 

NEF 

8.700 9.000 9.800 Der er tale om en 
begrænset forøgelse af 
budgettet for NEF. 

De ekstra midler anvendes til 
at understøtte det generelt 
øgede samarbejde på 
energiområdet, som følger af 
de øgede projektmidler 
under budgetpost 7-5141, 
hvoraf en stor del overføres 
til NEF via. supplerende 
bevillingsbreve. 
 
Det bemærkes, at NEF har en 
multiplikatoreffekt af 
basismidlerne med faktor 4, 
da basismidlerne i 
projekterne toppes op med 
nationale midler m.m. så den 
samlede forskningsindsats 
bliver 4 gange så stor. 
 

 
 
MR-Tillväxt (regional) 
 
Budgetpost 
(TDKK) 

2021 2022 2023 (för-
slag) 

Förändringar på budgetpos-
ten för 2023 i jämförelse 
med 2022 

Förändringar på 
budgetposten för 
perioden 2021-2024 
(genomförda och 
eventuella plane-
rade förändringar 
fram till slutet av 
2024) 
 

MR-VÆKST 
(regional) 

32.499 32.999 33.499 Forventet budgetforøgelse 
på 500 TDKK fra 2022 til 
2023. 

Forventet 
budgetforøgelse på 
1.500 TDKK fra 2021 
til 2024.  
 

 
 
 
MR-MK 
 
Budgetpost 2021 2022 2023 (för-

slag) 
Förändringar på budget-
posten för 2023 i jämförelse 
med 2022 

Förändringar på 
budgetposten för 
perioden 2021-2024 
(genomförda och 
eventuella plane-
rade förändringar 
fram till slutet av 
2024) 
 

8-3310 Disposit-
ionsmidler Miljø 

 30.844 43.313 Stigning i projektmidler på 
ca. 40%. Hovedparten af 

Som nedenfor 
angivet ventes ikke 
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stigning er planlagt til 
gennemførelse af 
eksisterende 
visionsprojekter samt 1-4 
nye projektinitiativer i 2023 

en større 
omallokering 
mellem 3310 og 3311 
for perioden. 
Budgetstigningen 
forventes holdt 
inden for 3310 og 
disponeret til 
allerede 
igangværende 12 
visionsprojekter 
samt 1-5 nye 
projektinitiativer i 
perioden 2023 og 
2024. Der modnes 
således i 2022 nye 
projekter til 
kontrahering af de 
forventede ikke-
planlagte budgetter 
for 2023 og 2024 på 
hhv. ca. 9 MDKK og 
24 MDKK. 
 

 
 
MR-A 
 
Budgetpost (TDKK) 2021 2022 2023 

(för-
slag) 

Förändringar på 
budgetposten för 
2023 i jämförelse 
med 2022 

Förändringar på budget-
posten för perioden 2021-
2024 (genomförda och 
eventuella planerade för-
ändringar fram till slutet 
av 2024) 
 

9-4110 Strategiske 
satsinger arbeidsliv 

1.465 1.620 1.420 -200 TDKK -346 TDKK, -20% 
Forandringen påvirker 
handlingsrom for å 
igangsette innsatser 
knyttet til Visjon 2030, 
kriseberedskap og 
fremtidens arbeidsliv. 
 

9-4111 Prosjektmid-
ler utvalg arbeidsliv 

4.212 
 

4.190 3.900 -290 TDKK -874 TDKK, -18% 
Forandringen påvirker 
handlingsrom for å 
igangsette innsatser 
knyttet til Visjon 2030, 
kriseberedskap og 
fremtidens arbeidsliv. 
 

9-4120 Nordjobb 3.438 
 

3.001 3.001 Ingen forandring, 
men Nordisk Råd ber 
om å reversere 
reduksjon fra 2021. 

-481 TDKK, -14% 
Forandringen påvirker MR-
As mulighet til å ytterligere 
satse på ungdomsmobilitet. 
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Nordisk Råd har inndratt 
forandringen i 
budsjettforhandlingene. 
Dersom økning av 
budsjettpost 4120 tilbake til 
2021-nivå skal dekkes 
innenfor MR-As budsjett vil 
det eventuelt gå ut over 
andre viktige 
budsjettposter og 
samarbeidspartnere, og 
derfor vil ha uheldige 
ringvirkninger. 
 

9-4130 Kommunika-
sjons-innsatser ar-
beidsliv 

1.655 
 

1.610 1.510 -100.000 -225 TDKK, -13% 
Forandringen påvirker MR-
As satsinger på 
kommunikasjon, primært 
gjennom webtidsskriftet 
Arbeidsliv i Norden. 
 

9-4180 NIVA 3.661 3.692 3.692 Ingen forandring. 
NIVA reduseres først 
i budsjett 2024. 

-467 TDKK, -13% 
Forandringen påvirker 
NIVA som fra før er 
ministerrådets minste 
institusjon. NIVA er fra 
tidligere veldrevet og 
meget målrettet mot visjon 
2030. 
 

 
 
MR-Finans 
 
Budgetpost 
(TDKK) 

2021 2022 2023 (för-
slag) 

Förändringar på 
budgetposten för 
2023 i jämförelse 
med 2022 

Förändringar på bud-
getposten för perioden 
2021-2024 (genomförda 
och eventuella plane-
rade förändringar fram 
till slutet av 2024) 
 

10-5210 1.592  1.592  1.592  NA Kun forandring fra 2020 
til 2021, hvor der blev 
beskåret 40TDKK (der er 
kun én budgetpost i EK-
F, så denne besparelse 
skyldes sektorens 
generelle besparelse på 
40 TDKK årligt, der er 
beskrevet under pkt. 1). 
Budgettet var uændret 
fra 2021 til 2022, samt 
forventes uændret fra 
2022 til 2023. 
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MR-Just 
 
Budgetpost 2021 2022 2023 (för-

slag) 
Förändringar på 
budgetposten för 
2023 i jämförelse 
med 2022 

Förändringar på budgetposten 
för perioden 2021-2024 (genom-
förda och eventuella planerade 
förändringar fram till slutet av 
2024) 
 

11-7110 1.193 1.193 1.193 Budgeten uppräk-
nas inte till 2023 års 
priser 

Under perioden prisuppräknas 
inte budgeten, vilket innebär att 
den successivt minskar. Denna 
förändring är dock så liten att ÄK 
inte har haft anledning att disku-
tera omprioriteringar. En sådan 
diskussion kan dock bli aktuell 
om frysningen av budgeten forts-
ätter efter 2024.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


