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Forslag
Mittengruppen foreslår at
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd
at etablere et nordisk roamingsamarbejde, hvor alle nordiske indbyggere frit
kan roame på tværs af de nordiske lande og selvstyreområder
Baggrund
Siden 15. juni 2017 har det været billigt for indbyggerne i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark at bruge telefoni og data på rejser i de nordiske lande. Dette skyldes EU-regler, der har fjernet de dyre roamingafgiter i EU, så forbrugere kan gøre
brug af den indkøbte data i alle 28 EU-lande og EØS-lande, uden at det koster ekstra.
Grønland og Færøerne er ikke inkluderet i denne aftale. Det betyder, at det stadig er
dyrt for indbyggere i Grønland og Færøerne at roame i de nordiske lande. Det samme
gælder for de nordiske indbyggere, der besøger Grønland og Færøerne. De høje
roamingafgifter fungerer som en mobilitetsbegrænsning for de nordiske indbyggere,
der gør det besværligt at rejse på tværs af hinandens lande. Det strider mod de nordiske statsministres vision om, at gøre Norden til verdens mest integrerede region.
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Mittengruppen anser det for vigtigt, at alle nordiske indbyggere kan rejse rundt i regionen og kommunikere frit uden at skulle bekymre sig om høje mobilregninger. Mittengruppen vil derfor arbejde for et nordisk roamingsamarbejde, der inkluderer de
nordiske lande og selvstyreområder, hvor alle indbyggere kan bruge telefoni og data
i de nordiske lande uden at betale dyre roamingafgifter.
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