Fylgiskjal 1: limagjald 2020

Beslutning nr. 5/2018 om medlemslandenes bidrag til Rådet 2020
Intern beslutning nr. 5/2018
Vestnordisk Råd vedtog følgende intern beslutning på Rådets årsmøde 2018, som blev afholdt
i Løgtingið, Tórshavn, Færøerne.

Vestnordisk Råds årsmøde 2018 Tórshavn, Færøerne

Vestnordisk Råds præsidium indstiller på årsmøde 2018 at medlemslandenes bidrag til
Vestnordisk råds drift samt Vestnordisk Råds Børne- og ungdomslitteraturpris for år 2020
bliver på total 2.089.806 DKK

Medlemslandenes bidrag til Vestnordisk Råds drift samt Vestnordisk råds
Børne- og Ungdomslitteraturpris 2020
Vestnordisk Råds årsmøde 2018, vedtager, at medlemslandenes bidrag til Vestnordisk
råds drift samt Vestnordisk Råds Børne- og ungdomslitteraturpris for år 2020 bliver på
total
2.089.806 DKK.
fordelt efter Rådets bestemmelser således at:
Islands bidrag (50%) bliver
1.044.902 DKK (er 1.031.493 i 2019)
Færøernes (25%) bidrag bliver
522.452 DKK (er 515.747 i 2019)
Grønlands (25%) bidrag bliver
522.452 DKK (er 515.747 i 2019)
Udgangspunktet for beslutningen er medlemslandenes vedtagne bidrag for 2019 på
2.062.987 DKK, reguleret ift. gennemsnits inflation i de tre medlemslande sidste år
[2017], hvor inflationen i Island vægter 50% i reguleringen, og inflationen i såvel
Færøerne som Grønland vægter med 25%.
Inflationen i Færøerne var 1,1% sidste år1, 0,5% i Grønland2 og 1,8% i Island3. Den
gennemsnitlige inflation var således 1,3%. Reguleret beløb er derfor 2.089.870 DKK,
hvoraf bidraget til Litteraturprisen er 120.974 DKK.
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Information fra Hagstova Føroya
Information fra Grønlands statistik
Information fra Hagstofa Íslands

Baggrund:
På årsmødet i Runavik i Færøerne 2015 vedtog Rådet intern beslutning 1a/2015 hvori
Rådet anmoder parlamenterne om forhøjet bidrag på 600.000 DKK til driften i 2017.
Forhøjelsen bundede i Rådets ansøgning om observatørstatus i Arktisk Råd og som
medfører øget aktivitet med den arktiske dagsorden. Anmodning om forhøjelsen var på
600.000 DKK.
På årsmødet i Qaqortoq i Grønland 2016 vedtog Rådet intern beslutning 1a/2016 hvori
Rådet at nedsætte bidraget for 2017 med 50% da Arktisk Råd først tog stilling til
ansøgningen i maj 2017. Forhøjelsen for 2017 var derfor på 300.000 DKK.
Arktisk Råd godkendte Vestnordisk Råd som observatør den 11. maj 2017.
Medlemslandenes parlamenter meddelte på præsidiemøde den 28. juni 2017 at
forhøjelsen af bidraget var godkendt. Dermed trådte vedtagelsen fra årsmødet 2015 i
kraft med den ændring fra årsmødet i 2016.

Bidraget giver Rådet mulighed for at følge tæt med i Arktisk Råds arbejde. Det gøres
ved blandt andet ved ansætte en seniorkonsulent i Rådets sekretariat, hvis primære
opgave bliver at arbejde med den arktiske dagsorden, og observere arbejdsgruppen,
Sustainable
Development Working Group, SDWG under Arktisk Råd. Rådet følger også med i de
arktiske ambassadørers møder, de såkaldte Senior Arctic Officials møder og sidst men
ikke mindst ministermødet som næste gang afholdes i Finland i 2019.
Det er vigtigt at understrege at Rådet ønsker at bidrage med den vestnordiske dimension
i Arktis, og denne opgave falder naturligt under Vestnordisk Råds målsætninger som er
beskrevet i charteret.
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