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Udvalget for Velfærd i Nordens betænkning over
Samarbejdsprogram for justitssektoren 2019-2022 - Rek. 34/2018
Forslag
Udvalget for Velfærd i Norden foreslår, at
Nordisk Råd tager meddelelse om Rek. 34/2018 hvad angår Samarbetsprogram
för justitiesektorn 2019-2022 til efterretning og anser den som færdigbehandlet
for rådets vedkommende
Baggrund
Rekommandationen har følgende formulering
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att genomföra Ministerrådsförslag om samarbejdsprogram for justitssektorn
2019-22 med hänsyn till Nordiska rådets synpunkter
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 rekommandationen er opfyldt.

J.nr. 17-00040-17

Udvalgets synspunkter
Udvalget er tilfredse med at Nordisk Ministerråd har taget udvalgets anbefalinger og
prioriteringer med i deres fortsatte behandling af B 324/välfärd og anser på den baggrund rekommandationen for færdigbehandlet.
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