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Medlemsförslag
om gemensamt nordiskt bidrag till finansiering av gränsregionalt samarbete
Norden är en livskraftig och dynamisk region. För att vara internationellt
attraktiv och konkurrenskraftig krävs att Norden framstår som ett verkligt
gränslöst område där människor, varor, tjänster och företag kan röra sig
fritt. Ett gränslöst Norden kan bättre möta globaliseringens utmaningar
och på så sätt bättre trygga de nordiska ländernas konkurrenskraft och
välfärd.
Brist på information om aktuella regler vid rörlighet över gränserna för
personer och företag i Norden är ett återkommande och växande problem.
Många svårigheter kan dock undvikas genom tydlig information om det
gällande regelverket. Det gränsregionala samarbetet som idag bland annat sker inom ramen för Öresunddirekt och Grensetjänsten har här en viktig uppgift. Det finns få frågor i det nordiska samarbetet där den gemensamma nordiska nyttan är så tydligt framträdande.
För närvarande har dock det gränsregionala samarbetet inom ramen för
Öresunddirekt och Grensetjänsten små möjligheter till långsiktig planering
av verksamheten, inte minst eftersom bidragen från respektive länders
regeringskanslin beslutas på ad-hoc basis och från år till år. Det svenska
regeringskansliet har t.ex. nyligen beslutat att det under 2010 kommer att
finnas möjlighet att bidra till Öresunddirekts verksamhet med 1 miljon
SEK och till Grensetjänsten med 750 000 SEK. Det norska regeringskansliet har meddelat att Grensetjänsten under 2010 kommer att stödjas med
750 000 NOK och det danska regeringskansliet har beslutat att under
2010 bidra till Öresunddirekt med 2 miljoner DKK. Efter 2010 är det i
dagsläget ovisst om t.ex. det svenska regeringskansliet kommer att kunna
ge fortsatt ekonomiskt stöd till denna angelägna verksamhet.
För att verksamheterna ska kunna fortsätta att utvecklas är det därför angeläget att säkerställa att Öresunddirekt och Grensetjänsten kan räkna
med att återkommande erhålla ett belopp som skulle kunna motsvara den
summa som idag utbetalas från de aktuella nordiska regeringskanslierna.

Därutöver kan det eventuellt även bli aktuellt med delfinansiering av ytterligare något/några gränsregionala samarbeten i Norden t.ex. på Nordkalotten. Här finns bl.a. Nordkalottrådet och Crossborder Tornedalen som
arbetar för att minska hinder som försvårar samarbete över gränserna.
Det nordiska samarbetet skall främja nordiskt multilateralt samarbete och
särskilt sådan verksamhet som har stor gemensam nordisk nytta. Det
nordiska mervärdet av det gränsregionala samarbetet är klart framträdande. Det skulle därför vara av stort värde om Nordiska ministerrådet
från 2011 kunde överta rollen som bidragsgivare till det ovan beskrivna
gränsregionala samarbetet från de aktuella regeringskanslierna i de nordiska länderna.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår den svenska delegationen att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att från och med 2011 i budgeten avsätta medel för bidrag till finansiering av det gränsregionala samarbetet
Stockholm den 4 februari 2010
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