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Til stede: Arne Nielsen, Line Barfod, Drude Dahlerup, Marion Pedersen, Uffe Østergaard og 
Peter Jon Larsen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Arne Nielsen bød velkommen og kunne meddelle, at landsstyrelsen efter indstilling fra udvalget 

havde besluttet at udvalget herefter benævnes Idepolitisk Udvalg.  

1. Referat fra seneste møde  

Referatet blev vedtaget.  

2. Opfølgningssager fra referatet 

Arne Nielsen tog spørgsmålet om gå-hjem-møder op.  

Udvalget var enigt om, at møder skulle forsøges holdt i efteråret og vinteren i samarbejde med 

Nordisk Råds danske delegation. Marion Pedersen ville tage dette op med Bertel Haarder. 

Møderne burde holdes i Folketinget, som 1 – 1 ½ times møde startende kl. 17.00. 

Udvalget havde derefter en drøftelse af temaer, og blev enigt om at prioritere følgende: 

Grænsehindringer (med baggrund i det brede forlig i Folketinget om at fjerne grænsehindringerne i 

Norden). 

Nordisk samarbejde på officielt og uofficielt plan v./ professor Peter Nedergaard, Center for 

europæisk politik under Statskundskab ved Københavns Universitet. 

Nordisk Lovsamarbejde v./ højesteretspræsident Børge Dahl. 

Menneskehandel i Norden v./ Manu Sareen og Nordisk Ministerråds generalsekretær og med Line 

Barfod som moderator. 

Derudover havde udvalget yderligere tre temaer, som burde tages op: 

Socialøkonomiske virksomheder i Norden (som en del af løsningen på de socioøkonomiske 

udfordringer i fremtiden)? 



Arktis, med hovedvægt på situationen for de oprindelige folk og en bæredygtig ressourceudnyttelse. 

Ny nordisk Skole og de nordiske værdier bag en nordisk uddannelsestradition. 

Udvalget havde også en drøftelse af temaer, der kunne tages op i det nordiske telt på Folkemødet på 

Bornholm og pegede på: 

Antifeminisme i Danmark og Sverige, hvor Drude Dahlerup sammen med en svensk forsker 

(Gudrun Sjörum?) kunne komme med oplæg til debat. 

Det civile beredskab (med særlig fokus på cyberspace), hvor Bjarne Laustsen (MF, Soc.) kunne 

komme med oplæg. Marion Pedersen ville spørge ham.  

3. Besparelser på det nordiske budget 

Arne Nielsen henviste til den rundsendte henvendelse fra Foreningen NORDEN til Nordisk Råds 

danske delegation, som delegationsformanden desværre havde afvist. Foreningen var fortsat af den 

opfattelse, at en lineær reduktion i tilskuddet til Nordisk Ministerråd på 5 % i 2014 og 5 % i 2015 

kun kunne tolkes som en nedprioritering af det nordiske samarbejde i modstrid med intentioner i 

Regeringserklæringen så længe politikerne ikke ville være med til at afløse ”grønthøstermetoden” 

med en prioriteringsgennemgang af sagsområderne, eks. en flytning af de udenrigspolitiske 

satsninger i Nordisk Ministerråd til landenes udenrigstjenester.    

4. Aktuelle politiske sager, herunder Nordisk Råds møder om udenrigs-, sikkerheds- og 
forsvarspolitik  

Arne Nielsen henviste til den rundsendte udtalelse fra Foreningerne Nordens Forbunds om civil 

sikkerhed, som var distribueret til medlemmerne af Nordisk Råd under møderne i Stockholm 10. – 

11. april. Han informerede om, at udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitikken nu var blevet en 

dagligdags og vigtig del af det nordiske samarbejde, men at Nordisk Råd var bekymrede over, at 

dette samarbejdsområde var uden parlamentarisk kontrol. 

Udvalget havde en drøftelse af sagen, herunder betydningen af gensidige sikkerhedsgarantier i en 

verden, som sikkerhedspolitisk er væsentlig forandret. Udvalget ville også gerne se på et brev til 

den danske forsvarsminister om nordisk samarbejde inden for Miljøberedskabet, som kunne være 

en løsning på den situation, at Danmark har et af de dårligste miljøberedskaber i Østersøregionen.     

5. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde 
 
Udvalget fastlagde næste møde til  

FREDAG DEN 6. SEPTEMBER 2013 KL. 15.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 


