MEDDELELSE TIL NORDISK RÅD

28. februar 2019

Svar på Nordisk Råds rekommandation 34/2018
1. Rekommandation
På forslag af Udvalget for velfærd i Norden har Nordisk Råds Præsidium den 11. december 2018 vedtaget nedenstående rekommandation til Nordisk Ministerråd:
Att genomföra Ministerrådsförslag om samarbejdsprogram for justitssektoren 2019-22
med hänsyn til Nordiska rådets synpunkter.
I sin betænkning over forslaget har udvalget for velfærd i Norden anført, at det er
fortsat er relevant, at samarbejdsprogrammet har fokus på retssikkerhed, retsenhed,
nordisk nytte og forebyggelse af kriminalitet. Udvalget finder det positivt, at der er
fokus på at forebygge grænsehindringer i forbindelse med ny lovgivning og implementering af EU/EØS regulering. Nordisk Råd har i en længere periode forsøgt at
fremme regeringernes samarbejde i forbindelse med implementering af EU lovgivning og hilser der det derfor velkomment at der sker erfaringsudveksling og fælles
udredninger, således at unødige grænsehindringer undgås.
Udvalget finder det endvidere positivt, at samarbejdsprogrammet er blevet tydeliggjort og konkretiseres i forhold til den praktiske gennemførelse.
Endelig anser udvalget det fortsat vigtigt at samarbejde indenfor Norden og med
Baltikum om indsatser mod menneskehandel.
Nordisk råd er bevidste om, at lovsamarbejdet har begrænsede ressourcer og opfordrer Nordisk Ministerråd til at benytte sig af et tværsektorielt samarbejde fx angående menneskehandel, som er et komplekst tema med mange forskellige berøringspunkter. Det eksisterende samarbejde på dette område bør udvikles og uddybes
fremover.
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2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd
Nordisk Ministerråd glæder sig over, at Nordisk Råd er enige i justitssektorens prioriteringer angående sikring af retssikkerheden, retsenhed, nordisk nytte og forebyggelse af kriminalitet. De nordiske lande står over for de samme udfordringer og typer
af grænseoverskridende kriminalitet, hvorfor det er vigtigt at samarbejde om dette.
Med det reviderede samarbejdsprogram indenfor justitssektoren 2019-2022, har
Nordisk Ministerråd understreget, at sektoren fortsat vil samarbejde om ny lovgivning og implementering af EU-lovgivning for at forhindre at der opstår grænsehindringer i tråd med de anbefalinger, som fremgår af Backer rapporten ”Styrket nordisk
lovsamarbeid – muligheter og utfordringer” samarbejdsministrenes opfordringer og
som må anses for at opfylde Nordisk Råds rekommandation.
Nordisk Ministerråd vil også i tråd med Nordisk Råds rekommandation fortsat arbejde for at sektoren arbejder tværsektorielt på de områder, hvor dette er relevant.
Med dette anser Nordisk Ministerråd, at rekommendationen er opfyldt.
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