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Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över 

Nordisk roaming som omfattar Färöarna och Grönland (Rek. 1/2020)  

Förslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 1/2020, 

vad angår Nordisk roaming som omfattar Färöarna och Grönland, för rådets del 

är slutbehandlad 

Bakgrund 

I ljuset av den EUs roamingförordning som trädde i kraft den i juni 2017, och som 

gjorde det lika billigt att vara uppkopplade mobilt inom hela EU/EES-området, tog 

Mittengruppen i Nordiska rådet upp frågan om att försöka få till en lösning för roa-

mingavgifterna även för Grönland och Färöarna, och formulerade detta i ett med-

lemsförslag som fick odelat stöd av övriga partigrupper i utskottet för tillväxt och ut-

veckling i Norden, och sedermera hela Nordiska rådet. Rekommendationens att-sats 

formulerades enligt nedan. 

 

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 

Meddelande från Nordiska ministerrådet 

Nordisk Ministerråd (MR-DIGITAL) støtter forslaget om et nordisk roamingsamarbej-

de, der indebærer at alle borgere i Norden, herunder de selvstyrende områder, kan 

benytte mobiltjenester uden at skulle betale høje roaming-priser. Et fælles loft for 

roaming priser i alle dele af Norden kan øge mobiliteten mellem de nordiske lande og 

bidrage til vores vision om, at gøre Norden til verdens mest integrerede region.  

 

I dag er roamingpriserne i de nordiske lande og øvrige EU- og EØS-lande reguleret  

i en fælles roaming-forordning som trådte i kraft i juni 2017. Forordningen har gjort 

det billigt for borgere i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark at bruge telefoni 

og data på rejser i de nordiske lande. For indbyggere i og rejsende til lande og områ-

der, der står uden for aftalen, som eksempelvis Grønland og Færøerne, kan det fort-
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sat være dyrt at roame.  

 

For at etablere en fælles begrænsning af roaming-priserne i Norden vil MR-DIGITAL, i 

samarbejde med de nordiske landes telemyndigheder og teleselskaber og i overens-

stemmelse med den fælleseuropæiske roamingforordning, arbejde for at indgå en 

gensidig hensigtserklæring med en fælles bestræbelse om at begrænse roaming-

priserne i de dele af Norden, der i dag står uden for EU- og EØS-samarbejdet, samt 

for indbyggere i Grønland og på Færøerne, der roamer i de øvrige dele af Norden. Der 

findes gode eksempler på at indgå lignende bilaterale aftaler mellem Danmark og 

lande uden for EU- og EØS-samarbejdet for at imødekomme høje roaming-afgifter, 

som inkluderer Grønland og Færøerne. 

Utskottets synpunkter 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden är glada för det positiva svaret på re-

kommendationen om roaming på Grönland och Färöarna, och kommer med spän-

ning och förväntan att bevaka det fortsatta händelseförloppet i frågan. Från utskot-

tets sida föreslås således att Nordiska rådet anser frågan som färdigbehandlad för 

egen del. 
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