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B 324/välfärd  

 

Behandlas i Utskottet för välfärd i Norden 

Bilaga/or Samarbejdsprogram for justitssektoren 2019-22 
 

Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över 

Ministerrådsförslag 
Samarbejdsprogram for justitssektoren 2019-2022 

Förslag 

Utskottet för välfärd i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att genomföra Ministerrådsförslag om samarbejdsprogram for justitssektorn 
2019-22 med hänsyn till Nordiska rådets synpunkter  

Bakgrund 

Det nuvarande samarbetsprogrammet för den nordiska justitiesektorn (lagsamar-

betet) omfattar perioden 2015-2018. Ett nytt samarbetsprogram har nu tagits fram 

för perioden 2019-2022. 

 

Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden har informerats av Sveriges delegation 

vid ämbetsmannakommittén för lagsamarbete om processen för framtagandet vid 

sitt möte i Stockholm 24 januari 2018. 

 

Förslagets förväntade effekter/Hållbarhetsmålen 

I förhållande till de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 relaterar samarbets-

programmet till Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen genom sitt brottsföre-

byggande insatsområde. 
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Utskottets synpunkter 

Utskottet för välfärd i Norden välkomnar dialogen med Nordiska ministerrådet kring 

framtagandet av det nya samarbetsprogrammet och möjligheten att i ett tidigt 

skede få framföra sina synpunkter. 

 

Utskottet konstaterar att samarbetsprogrammet har ungefär samma uppbyggnad 

som föregående program, med fokus på rättsäkerhet, rättslikhet och nordisk nytta 

samt förebyggande av kriminalitet, vilket anses fortsatt relevant.  

 

Det är också positivt att se att Nordiska rådets fokus på att förebygga gränshinder 

har fått genomslag med tydligare referenser till ländernas ansvar att undgå att det 

byggs upp gränshinder vid framtagande av ny lagstiftning och implementering av 

EU/EES-lagstiftning. Det informella samarbetet i samband med införande av 

EU/EES-rättsakter anges också som angeläget att utveckla. Nordiska rådet har under 

en längre tid försökt främja regeringarnas samarbete i samband med implemente-

ring av EU-lagstiftning och därför välkomnas erfarenhetutbyte och gemensamma ut-

redningar, med förhoppningen att onödiga gränshinder undviks. 

 

Detta välkomnas av utskottet som noterar att det är i linje med de nordiska samar-

betsministrarnas beslut från den 6 september 2018 om att följa upp Inge Lorange 

Backers rapport om "Styrket nordisk lovsamarbeid - muligheter og utfordringer" genom 

att rekommendera sektorerna att minst årligen utväxla information om nationella 

lagstiftningsinitiativ och frågor gällande EU-lagstiftning samt att vara uppmärk-

samma på och arbeta för att förhindra att ny lagstiftning eller implementering av EU-

lagstiftning skapar gränshinder i Norden. Samarbetsministrarna rekommenderade 

även länderna att förplikta sig genom att införa bestämmelser om att lagförslag ska 

ta hänsyn till förhållande i de övriga nordiska länderna när det är praktiskt möjligt 

och relevant, bland annat för att förebygga gränshinder, i de nationella riktlinjerna 

för att utarbeta lagstiftning. 

 

Samarbetsprogrammet har förtydligats och konkretiserats i förhållande till det prak-

tiska genomförandet, vilket är positivt. 

 

Under det brottsförebyggande samarbetet anser Nordiska rådet det fortsatt viktigt 

att samarbeta inom Norden, såväl med Baltikum, kring insatser mot människohan-

del.  
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Nordiska rådet är väl medvetna om lagsamarbetets begränsade resurser och uppma-

nar Nordiska ministerrådet till att använda tvärsektoriellt samarbete kring exempel-

vis människohandel, som är ett komplext tema med många olika beröringspunkter 

inom social och hälso-, arbetsliv och jämställdhetssektorn. Det samarbete som in-

letts under nuvarande samarbetsprograms period bör lämpligen utvecklas och för-

djupas framöver. 

 

 

Oslo, den 30 oktober 2018 
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