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1. Sammanfattning 

Denna redogörelse är en sammanställning över status och resultat för Nordiska ministerrådets mobilitetsfräm-

jande insatser under perioden februari 2019-juni 2020, samt gränshinderarbetet juli 2019-juni 2020. 

 

Mobilitets- och gränshinderarbetet är brett förankrat i hela det nordiska samarbetet och utgör ett bärande 

element i visionen om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region 2030.  

 

Aktivitetsnivån har varit hög under perioden. Arbetet med bland annat eID och 5G för att skapa en gemen-

sam region för digitala tjänster har lyfts vidare inom ramen för digitaliseringssamarbetet samtidigt som om-

rådet fått ett markant budgettillskott från och med år 2020. Samarbetet om harmonisering av byggregler- 

och standarder samt hållbart bygge fortsätts och stärks substantiellt i och med den nya visionen.  

 

Transportområdet är under utveckling och tillförs ytterligare finansiering i och med visionen. Projekt inom 

både arbetslivs- och hälsoområdet har genomförts, bland annat gällande funktionshinderområdet. 

 

De gränsregionala informationstjänsterna och Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden har 

samlat sett under perioden upplevt en kraftig uppgång i antalet webbesök till  nästan 2,2 miljoner. Även an-

talet personer som getts personlig betjäning har ökat markant jämfört med föregående period. Statistiken 

kan till dels kan tillskrivas de många problem som uppstått i kölvattnet av coronakrisen. 

 

Coronakrisen innebär att mobiliteten för många privatpersoner och företag, särskilt i gränsregionerna, har 

påverkats av ländernas insatser för att minska smittspridning under år 2020. Flera mobilitetsinsatser har 

även försenats eller på annat sätt berörts av krisen. 

 

Gränshinderrådet, Info Norden och de gränsregionala informationstjänsterna har en viktig roll i att rappor-

tera och följa upp coronakrisens betydelse för den fria rörligheten i Norden. Redogörelsen innehåller även 

en kortfattad översikt över status för detta arbete. 

 

Med handlingsplanen för vår vision 2030 upphör mobilitetshandlingsplanen som självständigt dokument då 

insatserna integreras i handlingsplanen. Detta sker för att minska på antalet styrande dokument och bidra 

till den gemensamma kraftsamling som behövs för att fokusera kring visionsarbetet. 

 

Majoriteten av de budgetposter som mobilitetshandlingsplanens målformuleringar angår fortsätter som en 

del av detta arbete, samtidigt som ett antal områden, bland annat inom bygg- och transportområdet, får en 

markant stärkt budget. 

 

Sammantaget kan konkluderas att måluppfyllelsen inom ramen för mobilitetshandlingsplanen är hög, och 

att de insatser som tilldelades medel i samband med antagandet av mobilitetshandlingsplanen till största 

del genomförts planenligt, med undantag för de projekt som försenats på grund av coronakrisen. 
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2. Statusrapportering för mobilitetsfrämjande insatser  

Nordiska ministerrådets handlingsplan för mobilitet i Norden 2019 som antogs vid samarbetsministrarnas 

möte i februari 2019 utgjorde ett ytterligare steg på väg mot ett mera integrerat Norden med större möjlig-

heter och färre gränshinder. 

 

Handlingsplanen utgör en översikt över Nordiska ministerrådets samlade mobilitetsinsatser och innefattar 

allt från digitaliseringssamarbetet, Gränshinderarbetet och samarbetet på transportområdet till projekt på 

arbetsmarknadsområdet och kulturområdet. 

 

Handlingsplanen för mobilitet består av två huvudsakliga insatsområden:  

1) Direkt mobilitetsfrämjande insatser, som bidrar till att människor i Norden – bland annat barn och 

unga, studerande, undervisare, forskare, konstnärer och arbetssökande – har goda möjligheter för 

att resa till ett annat nordiskt land för att studera eller arbeta. 

2) Faciliterande insatser (där gränshinderarbetet ingår), som har som mål att förbättra förutsättningarna 

för fri rörlighet på tvärs av Norden för privatpersoner och företag. 

 

I handlingsplanen ingår även insatser som berör språkförståelse och nordisk identitet och kultur, vilket är fun-

damentet för mobilitet och integration i Norden. Utöver det är även informationsinsatserna centrala. Målet 

är att ge bäst möjlig information till privatpersoner och företag när dessa rör sig över gränserna i Norden. 

 

Handlingsplanen består av både överordnade insatser som fastställts av MR-SAM och sektorspecifika insat-

ser som i vissa fall utgör en del av de av MR-SAM fastställda målen och i andra fall står som en del av övriga 

insatser. I översikten framgår de olika insatsernas budget 2019 och 2020 samt eventuellt bidrag från mobili-

tetspuljen 2019. 

 

I och med handlingsplanen 2021-2024 för vår Vision 2030 avskaffas dock mobilitetshandlingsplanen som 

styrande dokument samtidigt som relevanta mobilitetsfrämjande insatser fortsätter som en del av det sam-

lade visionsarbetet.  

  

I samband med den nya handlingsplanen och utvecklingsindikatorerna för visionen är ett arbete igångsatt 

för att säkra att mobilitets- och gränshinderaspekten följs upp. Bland annat ses det inför utarbetandet av 

Gränshinderrådets nya mandat på Gränshinderrådets roll i det bredare mobilitetsarbetet. Det nya mandatet 

ska gälla från år 2022. 

 

I appendix 1 finns en samlad status över det mobilitetsfrämjande arbete som genomförts under perioden 

februari 2019-juni 2020. Rapporteringen består både av de av samarbetsministrarna fastställda överordnade 

målen samt sektorspecifika mål. Framöver kommer rapporteringen att ske som en del av sektorernas ordi-

narie avrapportering samt, om relevant, i uppföljningen på visionsarbetet. 
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3.  Arbetet med att eliminera gränshinder i Norden 

Gränshinderarbetet är en central del av det nordiska mobilitetsarbetet. Gränshinderrådet har sedan starten 

2014 bidragit till få avklarat 64 gränshinder. 

 

Gränshinderrådet synliggör problem med mobilitet för medborgare och företag i Norden i samarbete med 

organisationer som identifierar och löser gränshinder vilket både bidrar till transparens och en bred delak-

tighet i Gränshinderrådets arbete. 

 

Arbetet med att eliminera/avklara gränshinder börjar med att gränshinder identifieras. Oftast sker det via de 

nordiska informationstjänsterna i samband med att medborgare och företag söker information om att för-

flytta sig över gränserna. Underlag bearbetas och Gränshinderrådet dokumenterar gränshindren i sin data-

bas. Baserat på databasens innehåll prioriterar medlemmarna i Gränshinderrådet varje år ett antal gräns-

hinder som de väljer att arbeta med. 

 

Arbetet bedrivs tills gränshindret är löst eller till dess att berörda departement eller myndigheter meddelat 

att gränshindret inte kan lösas. Gränshinderrådet har endast en pådrivande roll, det är enbart beslutsfattare 

och de nationella myndigheterna i Norden som faktiskt kan lösa gränshinder, genom avtal- eller regeländ-

ringar i sina respektive länder. 

 

Nedan följer en genomgång av Gränshinderrådets avklarade hinder under perioden. En mera detaljerad re-

dogörelse för Gränshinderrådets arbete återfinns i Gränshinderrådets verksamhetsrapport 2019–20, som 

lanseras i slutet av oktober. Information om sektorernas arbete med gränshinder finns i appendix 2. 

 

Gränshinderrådets avklarade hinder 1 juli 2019 – 30 juni 2020 

Under perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020 har sex av de prioriterade gränshindren avklarats. Fem har lösts 

och ett har berörda departement beslutat att avskriva. Utöver Gränshinderrådets ordinarie gränshinder har 

ett stort antal hinder relaterade till coronakrisen inrapporterats. Omkring hälften av dessa har lösts under 

perioden. Läs mer om dessa i kapitel 4. 

 

De lösta hindren är: 

1. Norska sekretessbestämmelser försvårar upprättande av bouppteckning i Finland och Sverige 

2. E-legitimation med högsta säkerhetsnivå vid inloggning till NAV 

3. Ledarhund, vid resa  

4. Snabbare information till utlandsboende 

5. Färöiska färdskrivarkort 

 

Kortfattad information om ett urval av de lösta hindren: 

 

Norska sekretessbestämmelser försvårar upprättande av bouppteckning i Finland och Sverige 

Det har uppstått problem i samband med upprättande av bouppteckning när en person, med anhöriga i 

Norge, avlider i Sverige eller Finland. Norska efterlevande, som skulle varit arvsberättigade, riskerade att gå 

miste om sitt arv, då de norska myndigheterna inte gav ut den nödvändiga släktutredningsinformationen till 
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utländska dödsbon. Dessutom försvårade hindret upprättandet av bouppteckningen i Sverige/Finland, då 

tidsfristen för upprättandet av bouppteckningen i bägge länder är tre månader. Problemställningen berörde 

uppskattningsvis minst ett tiotal dödsbon i Finland och Sverige. Hindret löstes i och med att Finansdepar-

tementet förklarade att bestämmelserna i Folkeregisterloven skall tolkas så att sekretessbelagda uppgifter 

kan levereras till privatpersoner och dödsboförvaltare när det är nödvändigt.  

 

E-legitimation med högsta säkerhetsnivå vid inloggning till NAV 

Detta hinder har drabbat personer som arbetar i Norge (gränsarbetare som bor i ett annat nordiskt land) 

som inte haft ett norskt personnummer (fødselsnummer) utan enbart ett D-nummer och därmed ingen till-

gång till Bank-ID med säkerhetsnivå 4. Efter att Digitaliseringsdirektoratet utvecklade en ny smarttelefon-

baserad eID-lösning som möjliggör skanning av eget pass och ansiktsigenkänning slipper gränsarbetarna 

manuell hantering gentemot NAV vid ansökan om olika förmåner eller registrering av uppgifter. Ett fysiskt 

möte på ett NAV kontor är inte längre nödvändigt, något som är särskilt viktigt på grund av att under coro-

nakrisen har gränsarbetarna ofta haft svårt att fysiskt besöka NAV-kontoren.  

 

Ledarhund, vid resa  

Bland andra funktionshindrade personer har haft svårigheter att ta med sin ledarhund vid resor till Island på 

grund av långa karantäntiden som gällt för hunden. I och med att detta gränshindret löstes förkortades ka-

rantänen för ledarhundar som införts i Island från 4 veckor till 2 veckor och ledarhundarna kan dessutom 

vara i hemmakarantän under den tiden. Även om det fortsatt återstår en karantäntid för ledarhundar vid in-

försel till Island, kan lösningen betraktas som acceptabel med tanke på de speciella omständigheter som 

gäller I Island i förhållande till djurhälsan på den totala isländska djurvärlden.   

 

Avskrivna gränshinder (behandlade, men som de berörda departementen inte kunde lösa): 

1. PTP-tjänstgöring på Åland 

 

Gränshinderrådet fick i februari 2020 ett stärkt mandat av samarbetsministrarna för att framöver fokusera 

på bredare temaområden för ökad politisk relevans. Samtidigt har Gränshinderrådets ordförande getts möj-

lighet att vid behov delta på relevanta ÄK- och MR-möten. Under perioden har Gränshinderrådet fokuserat 

på sex temaområden som även ingår i mobilitetshandlingsplanen och visionen. Dessa temaområden är:  

 

- Digitala verktyg för att kommunicera med det offentliga fungerar inte över de nordiska gränserna  

- Erkännande av yrkeskvalifikationer 

- Olika byggbestämmelser 

- Geoblocking 

- Gränsregional statistik 

- Transportsamarbete över gränsen 
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4. Gränshinder som uppstått under coronakrisen som resultat av ländernas insatser för att 

förebygga smittspridning 

De gränsregionala informationstjänsterna Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens gränstjänst och 

Øresunddirekt samt Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden har sedan starten av coronakri-

sen löpande varit i kontakt med myndigheter, ambassader och olika nätverk för att få korrekt information 

och för att hjälpa människor och företag med de utmaningar och problem som uppstått till följd av krisen. 

Gemensamt för samtliga informationstjänster är att besöksstatistiken på deras hemsidor och antalet för-

frågningar har ökat markant.  

 

Med anledning av de direkta och påtagliga effekterna som stängda gränser och olika restriktioner medförde 

i regionerna längs Sveriges gränser har de gränsregionala informationstjänsterna, på initiativ av Gränshin-

derrådets sekretariat, sedan den 13 mars löpande identifierat och inrapporterat gränshinder som uppstått i 

gränsregionerna. I den senaste rapporten bjöds även Info Norden in att rapportera de hinder de registrerat 

som särskilt rör dem som bor och verkar i en gränsregion. 

 

Rapporterna förmedlas löpande vidare till Gränshinderrådet, Samarbetsministrarna samt Nordiska samar-

betskommittén. Under perioden fram till den 30 juni 2020 har åtta rapporter levererats i vilka 34 nya hinder 

relaterat till coronarestriktioner identifierats, av dessa har 18 blivit lösta och 16 återstår.  

 

Ett urval av de lösta hindren kopplade till coronakrisen fram till den 30 juni 2020: 

1. Socialförsäkringstillhörighet vid ofrivilligt hemarbete i bosättningslandet 

2. A-kassan i förhållande till socialförsäkringstillhörighet vid ofrivilligt hemarbete i bosättningslandet  

3. Utökade möjligheter att besöka familj och nära anhörig i Norge 

4. Finländsk vårdpersonal som arbetar i Sverige testas för Covid19 av arbetsgivaren i Sverige 

5. Umgängesrätten i förhållande till delad vårdnad mellan föräldrar som bor i Sverige respektive Norge  

 

Ett urval av de kvarstående hindren kopplade till coronakrisen fram till den 30 juni 2020: 

1. Gränspendlarbeskattning vid hemarbete mellan Sverige och Finland, Norge och Finland, Sverige och 

Norge samt Sverige och Danmark 

2. Hur långt sträcker sig arbetsplikten om ett land beslutar att stänga gränsen helt och därmed stänga 

ute pendlare från sina arbeten?  

3. Svensk vårdpersonal i Norge måste försätta sig i karantän 

4. Gränsbevakningsförfarandet anses vara godtycklig och avvikande tolkning av regelverk vid gränsö-

vergångar  

5. Flytt till Danmark och Norge på grund av arbete är inte möjlig 

 

I samarbete med de tre gränsregionala informationstjänsterna har Gränshinderrådets sekretariat genomfört 

en digital enkätundersökning där drygt 1 600 personer som bor och verkar i  en gränsregion har responderat. 

Av dem har 661 personer kommenterat i fritext där det framgår tre områden som särskilt bör belysas: 1) be-

hov av samordning på nordisk nivå, 2) osäkerhet på om myndigheternas information är uppdaterad och 

gränsregionalt anpassad samt 3) oro och frustration över de nya gränshinder som uppstått i spåren av kri-

sen. 
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Resultatet från enkätundersökningen har förmedlats vidare till Gränshinderrådet, Samarbetsministrarna 

samt Nordiska samarbetskommittén.  

 

Gränshinderrådets medlemmar har även skickat två brev, ett brev till de nordiska finansministrarna gällande 

beskattning av gränspendlare vid ofrivilligt hemarbete på grund av Covid-19 samt ett brev till de nordiska 

regeringscheferna gällande erfarenheter, behov av samarbete och en nordisk strategi för framtida kriser. 

Gränshinderrådet har erhållit svar från finansministrarna från Finland och Sverige samt skatteministern från 

Danmark gällande skattefrågan, och länderna vidtar i nuläget inte särskilda åtgärder angående det nordiska 

skatteavtalet eller Öresundsavtalet. Gränshinderrådet har vidare, genom Danmarks samarbetsminister Mo-

gens Jensen, erhållit svar på brevet till de nordiska regeringscheferna på vägnar av nordiska samarbetsmi-

nistrarna som uttrycker att lärdomar måste dras för att man vid framtida kriser kan stå bättre rustad.   

 

Pandemin och pandemirelaterade frågor har varit stående punkter på agendan vid samtliga samarbetsmi-

nistermöten sedan mars 2020 och ministrarna har vid dessa möten informerat varandra om situationen i 

länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland. Vid samarbetsministrarnas möte den 10 september 2020 

konstaterade samarbetsministrarna bl.a.  att man avser arbeta tätare tillsammans och att man gärna ser ett 

nytt mandat för Gränshinderrådet. 

 

 

5. Informationsarbetet 

Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden och de gränsregionala informationstjänsterna är 

helt- eller delvis finansierade av NMRS. Informationstjänsterna har tre uppdrag för Gränshinderrådet: 

 

1. Informera privatpersoner om regler och myndighetskontakter i de nordiska länderna som rör sig 

över de nordiska gränserna. 

2. Identifiera och rapportera gränshinder till Gränshinderrådets sekretariat i syfte att uppbygga den 

nordiska gränshinderdatabasen. 

3. Utveckla lösningsorienterade workshops. 

 

Info Norden och de tre gränsregionala informationstjänsterna ingår även i ministerrådets handlingsplan för 

mobilitet under målet om att stärka informationsinsatserna i Norden. Tillsammans har informationstjäns-

terna under perioden 1 juli 2019–30 juni 2020 genererat nästan 2,2 miljoner webbesök samt drygt 40 000 

personliga kontakter (besök, e-post, telefon och gruppbesök).1 

 

 

 Besök på 

webb 

Facebookföljare Twitterföljare Personlig 

betjäning 

Informationsträffar 

och seminarier 

Info Norden 676 834 9 483 1 403 3 099 3 500 

Øresunddirekt 1 088 362 2261 764 15 390 3590 

                                                                                                                                                                                                                                         
1 Under perioden mitten av mars fram till och med juni har de gränsregionala informationstjänsternas kontor i varierande utsträ ckning inte tagit emot fysiska besök utan 

endast haft personlig kontakt via e-post och telefon. 
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Grensetjänsten 

Norge-Sverige 

386 813 1 026 97 17 995 582 

Nordkalottens 

gränstjänst 

44 265 888 71 4 203 3 425 

Totalt 2 196 274 13 658 2335 40 687 11 097 
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Appendix 1 – Nordiska ministerrådets mobilitetsfrämjande arbete februari 2019-juni 2020 
 

Faciliterende indsatser 

Nordisk Ministerråd skal bidrage til at udvikle forudsætningerne for individers og virksomheders mobilitet i Norden ved 

positivt at arbejde for at skabe gode betingelser for mobilitet, fx via harmonisering og gensidig anerkendelse af regel-

værk, og via Grænsehindringsrådet og fagministerrådenes arbejde med at fjerne grænsehindringer. Dette arbejde sker i 

2019-21 med særligt fokus på digitalisering, gensidig anerkendelse af uddannelser og samarbejde om implementering af 

EU-retsakter. 

 

 

 

Grænsehindringsrådet skal gennem sit mandat og i samarbejde med regionale og nationale aktører, fagministerråd og berør-

te ministerier bidrage til at afklare 8-12 grænsehindringer som begrænser mobiliteten, for borgere og virksomheder, per år. 

 

Se resultat i redogörelsens kap. 3 och Gränshinderrådets verksamhetsrapport 2019-20. 

 

 

 

 

Arbejdet med at etablere en grænseløs nordisk-baltisk digital region løftes videre bl.a. gennem etablering af en  
infrastruktur for anvendelse af national eID på tværs af grænserne i Norden inden udgangen af 2020, etablering af  
grænseoverskridende eProcurement standarder (herunder via fælles tilgang til implementering af EU-standarder), arbejdet 

med Nordic Smart Government 3.0 og samarbejde om implementering af 5G. (MR-DIGITAL) 

 

Sektorspecifika mål Budget för må-

let 2019 och 

2020 samt even-

tuellt bidrag 

från mobili-

tetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

Styrke den digitale omstilling af 

vores regeringer og samfund med 

særlig fokus på at initiere et fælles 

tiltag for grænseoverskridende 

digitale tjenester i den offentlige 

sektor. 

 

Udvikle et tæt samarbejde mellem 

Nordiske og baltiske myndigheder 

for at etablere en grænseover-

skridende digital infrastruktur og 

integrere relevante digitale tjenes-

ter med formålet at understøtte 

fri bevægelighed for mennesker, 

varer, tjenesteydelser, kapital og 

2019: 6 MDKK 
2020: 9,5 MDKK 

I 2020 lancerede MR-DIGITAL et 

4-årigt arbejdsprogram 2020-2024 

om adgang til digitale tjenester på 

tværs af grænser.  Programmet er 

et højt prioriteret indsatsområde i 

MR-DIGITAL’s arbejde med et år-

ligt budget på 9,5 MDKK i 2020-

2024.  

 

I juni nedsatte HNG DIGITAL en 

programkomité med repræsen-

tanter fra nationale digitalise-

ringsmyndigheder, der får til op-

gave at sikre fremdrift og realisere 

programmets mål. I efteråret 

Programmet sættes nu op 

i en operationel struktur, 

hvor landenes digitale 

myndigheder driver de 

forskellige dele af pro-

grammet inden for tjene-

steområderne at studere, 

arbejde og drive virksom-

hed på tværs af grænser. 

Det forventes at alle ’lead 

countries’ er udpeget i Q3 

2020. 

 

Samtidig tilknyttes et 

programsekretariat og en 
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data i regionen. 

 
2020 igangsættes et arbejde med 

at udvikle et roadmap for de 

kommende 4 år. 

 
En vigtig grundlæggende bygge-

sten i programmet er projektet 

om eID interoperabilitet. Projek-

tet har i 2019 og 2020 skabt de 

nødvendige datamæssige struktu-

rer for at landenes eID løsninger 

kan fungere på tværs af grænser. 

programleder, der skal be-

tjene programkomitéen 

og koordinere samarbej-

det mellem de forskellige 

delprojekter i program-

met. 

 
Frem mod slutningen af 

2021 vil landenes eID-

løsninger gradvis blive 

godkendt (notificeret) af 

EU Kommissionen i over-

ensstemmelse med stan-

darderne i EU’s eIDAS-

forordning. 

 

Den nordisk-baltiske region skal 

være den førende og mest inte-

grerede 5G region i verden ved 

at: 

- Fremme udviklingen af nye test-

faciliteter- og centre 

- Styrke teknisk koordinering af 

5G-frekvensbånd i regionen 

- Fjerne barrierer for ekspansion 

af 5G-netværket 
- Monitorere og bidrage til udvik-

lingen af 5G. 

 

2019: 1,2 MDKK 

2020: 2,5 MDKK 

Nordisk Ministerråd for Digitalise-

ring har i 2019 og 2020 taget vig-

tige skridt i arbejdet med at leve 

op til statsministrenes erklæring 

om accelereret udbygning af 5G i 

Norden.  

 

I 2019 har MR-DIGITAL kortlagt 

5G testbeds i Norden og Baltikum 

mhp. at identificere regionens 

styrkepositioner og udfordringer 

inden for anvendelse af 5G tekno-

logi. Resultatet er sammenfattet i 

en rapport udgivet af Sveriges 

forskningsinstitut (RISE). 

 

I november 2019 afholdte MR-

DIGITAL et rundbordsmøde med  

deltagelse af ministre fra de nor-

diske og baltiske lande samt Tysk-

land og Polen samt forskere, en-

treprenører og CEO’s fra ledende 

virksomheder inden for IT- og Te-

lebranchen. Resultatet blev en li-

ste af anbefalinger for et styrket 

regionalt samarbejde om anven-

delse af 5G teknologi.  

 

Som en opfølgning på 5G Letter of 

Intent og RISEs rapport beslutte-

I 2021-2024 vil MR-

DIGITAL fortsætte indsat-

sen med at monitorere 

udviklingen, der sker på 

5G området i regionen.  

 

Gennem gode eksempler, 

samarbejde mellem test-

centre i regionen, analyser 

vil MR-DIGITAL samtidig 

bidrage til at stimulere in-

novation i anvendelsen af 

5G teknologier i regionen. 

 

5G-showcasene spiller en 

vigtig rolle i at udbrede 

viden om regionens styr-

kepositioner og anvendel-

sen af 5G, og derfor vil de 

blive promoveret på større 

internationale platforme 

for en bredere sammensat 

og global målgruppe. 
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de HNG DIGITAL i foråret 2019 at 

lancere en række 5G-showcases 

(kortfilm) med det formål at 

fremhæve regionale drivkræfter 

og styrkepositioner i anvendelsen 

af 5G-teknologi, der er med til at 

skabe vækst, fremme den grønne 

omstilling og innovation indenfor 

vertikaler som landbrug, industri, 

sundhed, transport og smarte by-

er. Filmene forventes at være 

færdige i Q3 2020 (pga. Covid-19). 

 

 

 

Arbejdet med at sikre gensidig anerkendelse af uddannelser, erhvervskvalifikationer og autorisationer føres i mål, hvilket in-

debærer at ligeværdige uddannelser i de nordiske lande i størst mulig udstrækning skal anerkendes automatisk. (MR-U) 

 

Budget för målet 2019 och 

2020 samt eventuellt bidrag 

från mobilitetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

450.000 DKK 

 
780.000 DKK fra mobili-

tetspuljen 

To rapporter om anerkendelse er 

udarbejdet – en om digitalise-

ringspotentialer med fokus på 

kvalitetsforbedring og effektive 

processer og en om automatisk 

anerkendelse, hvor det konstate-

res, at der i dag de facto i hoved-

sagen er automatisk anerkendelse 

af højere uddannelseskvalifikatio-

ner i Norden. Som opfølgning ar-

bejder en ad hoc-gruppe i øjeblik-

ket med sikring af automatisk an-

erkendelse af kvalifikationer fra 

Færøerne, Grønland og Åland og 

undersøger mulighederne for en 

formalisering af automatisk aner-

kendelse gennem eksempelvis en 

revision af Reykjavikdeklaratio-

nen. Endvidere er der i regi af MR-

A i samarbejde med MR-U igang-

sat et projekt med kortlægning af, 

inden for hvilke brancher, der 

eventuelt er udfordringer med 

brancheregulering, samt omfan-

get og betydningen for mobilite-

Som opfølgning på og udbredelse af resultaterne 

fra rapporterne om digitaliseringspotentialer og 

automatisk anerkendelse skal der afholdes en 

fælles konference i 2021. Dette forventes ligele-

des foregå via nationale anerkendelsessemina-

rer. Arbejdet i den nuværende ad hoc-gruppe om 

automatisk anerkendelse fortsætter. 
 

Projekt med kortlægning af udfordringer inden 

for de brancheregulerede erhverv forventes fulgt 

op. 

 

Endelig vil EK-U fortsat drøfte, hvordan arbejdet 

med anerkendelse af uddannelses- og erhvervs-

kvalifikationer kan forbedres. 
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ten på det nordiske arbejdsmar-

ked.  

 
EK-U har drøftet, hvordan arbej-

det med anerkendelse af uddan-

nelses- og erhvervskvalifikationer 

i øvrigt kan forbedres. 

 

 

 

 

Samarbejdet om implementering af national- og EU-lovgivning skal videreføres og udvikles yderligere, blandt andet for at 

undgå utilsigtede grænsehindringer. (MR-SAM/samtlige) 

 

Budget för målet 2019 och 

2020 samt eventuellt bidrag 

från mobilitetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

- 

 

MR-SAM besluttede i september 

2018 at anbefale at sektorerne 

mindst én gang årligt udveksler in-

formation om nationale lovgiv-

ningsinitiativer og spørgsmål 

vedrørende EU-lovgivning. MR-

SAM anbefalede også at sektorer-

ne skal være opmærksomme på og 

arbejde for at forhindre at ny lov-

givning eller implementering af 

EU-lovgivning skaber grænsehin-

dringer 

 

MR-SAM besluttede i september 

2019 at igangsætte et pilotprojekt 

vedr. implementering af EU-

retsakter. 

 

Mobilitet og lovsamarbejde herunder implemen-

tering af EU-retsakter er et centralt element i 

handlingsplanen for vores Vision 2030 2021-24. 

 

Det igangværende arbejde videreføres og der ses 

på muligheder for en yderligere styrkelse af lov-

samarbejdet og samarbejdet om EU-retsakter. 

 

 

 

 

 

 

Harmonisering af byggeregler og -standarder efterstræbes gennemført hvor det er relevant, for at fremme konkurrence og 

sikre bedre og billigere byggeri til alle. (MR-Vækst (Erhverv)) 

 

Budget för målet 2019 och 

2020 samt eventuellt bidrag 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 
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från mobilitetspuljen 2019 

200.000 DKK fra erhvervs-

sektorens projektmidler 

1 MDKK fra mobilitetspuljen. 

 

Afsat 40 MDKK fra erhvervs-

sektorens budgetramme 

2021-24. 
 

Igangsat pilotprojekt om harmo-

nisering af byggeregler for bære-

dygtigt byggeri i et livscyklusper-

spektiv. Erhvervssektoren har af-

sat 40 MDKK til et initiativ om bæ-

redygtigt byggeri og harmonise-

ring af reglerne i NMR-

handlingsplanen.  

 
Etableret styregruppe for et mere 

integreret marked for byggeri i 

Norden. 

Pilotprojektet fortsættes. 

 

Styregruppen fortsætter til 2024.  

Initiativet om bæredygtigt byggeri i handlings-

planen videreudvikles, forankres og igangsættes 

i 2021. 

 
Styregruppen vil igangsætte en analyse, som 

kortlægger barrierer for et mere integreret mar-

ked for byggeri, og der udarbejdes en opfølg-

ningsplan. 

 

 

 

 

Der skal skabes bedre forudsætninger for mobilitet for personer med funktionshindringer. 

 

Sektorspecifika 

mål 

Budget för målet 2019 och 

2020 samt eventuellt bidrag 

från mobilitetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

Iverksettelse av ulike 

tiltak i handlings-

planen for personer 

med funksjonshind-

ringer. 

 
 

0,25 MDKK til universell ut-

forming og tilgjengelighet fra 

MR-S 

 

0,15 MDKK fra mobilitetspul-

jen i 2019 
 

I 2019 hade Funktionshindersrå-

dets sekretariat löpande kontakt 

med Gränshindersrådets sekreta-

riat samt Info Norden i relevanta 

projekt, t.ex. studentmobilitet och 

funktionshinder. Gränshindersrå-

dets sekretariat deltog vid Funkt-

ionshinderrådets möte i oktober. 

 
 

Nordens välfärdscenter 

planerar och genomför 

under 2020 ett seminarium 

med kunskaps- och erfa-

renhetsutbyte samt ut-

veckling av rekommendat-

ioner om teckenspråk och 

mobilitet i nära samarbete 

med expertmiljöer och or-

ganisationer som företrä-

der döva i hela Nor-

den.  Resultaten beskrivs i 

en rapport. 

 

På grund av Corona situat-

ionen planeras det fysiska 

seminariet och kunskaps- 

och erfarenhetsutbytet för 

tillfället om till ett annat 

format. Särskilda utma-

ningar finns dock med 

teckenspråkstolkning till 

flertal olika nationella 

teckenspråk, vilket försvå-

rar genomförande av eve-
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nemang online.  
 

 

 

 

Det nordiske samarbejde vedrørende transport og infrastruktur skal styrkes. (MR-E) 

 

Budget för målet 2019 och 

2020 samt eventuellt bidrag 

från mobilitetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

MR-SAM bidrager med 0,5 

MDKK fra mobilitetspuljen i 

2019 til nedenstående: MR-

SAM anmoder de ansvarlige 

ministre om at arrangere en 

ministerkonference i løbet af 

2019, der muliggør videre 

drøftelser, og som kan af-

dække fælles målsætninger 

for et styrket samarbejde på 

det pågældende område, og 

eventuelt en oprettelse af et 

ad hoc-ministerråd på områ-

det. 

I maj 2020 blev afholdt et ufor-

melt transportministermøde, hvor 

fremtidigt samarbejde imellem de 

nordiske transportministre og 

transportministerier blev drøftet. 

Mødet var planlagt i samarbejde 

imellem det tidligere islandske 

formandskab og det nuværende 

danske formandskab. Der var sær-

ligt fokus på grøn omstilling af 

transportsektoren og på genop-

retning efter Covid-19. 

 
Der var planlagt en transportmini-

sterkonference i forbindelse med 

ministermødet, men p.g.a. Covid-

19 er konferencen udskudt. 

 

Som opfølgning på transportministermødet er 

der dialog imellem landene om, hvordan det 

fremtidige samarbejde skal organiseres. 

 
 

 

 

 

Der skal initieres et samarbejde om overvågning og opfølgning på beskæftigelsesområdet i Norden. (MR-A) 

 

Budget för målet 2019 och 

2020 samt eventuellt bidrag 

från mobilitetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

0,5 MDKK fra mob.pulje 2019 

0,5 MDKK fra MR-A budsjett 

2019 

0,3 MDKK fra MR-A budsjett 

2020 
 

Det er igangsatt et prosjekt; Öget 

samarbejde om overvågning og op-

følgning på beskæftigelsesområdet 

i de nordiske lande, som vil levere 

sluttrapport innen utgangen av 

2020. 

 

En oppnevnt følgegruppe med representanter 

fra landenes arbeidsmarkedsmyndigheter, vil 

følge opp på prosjektets resultater 
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Direkte mobilitetsfremmende indsatser 

Nordisk Ministerråd skal bidrage til mobiliteten i Norden ved direkte at støtte at nordiske borgere tager ophold 

i et andet nordisk land for at studere eller arbejde. Med dette arbejde understøttes den fællesnordiske identi-

tet og nordiske borgeres forståelse for deres nordiske nabolandes sprog og kultur. Udvekslingsprogrammerne 

fokuserer i 2019-21 særligt på unge mennesker. 

 

 

 

Der udveksles omkring 8.500 studerende og undervisere om året, blandt andet gennem at Nordplus og Nordic Master-

programmerne udvikles og styrkes. (MR-U) 

 

Budget för målet 2019 och 

2020 samt eventuellt bidrag 

från mobilitetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

Nordplus’ samlede budget 

var 79,422 MDKK i 2019 og 

80,650 DKK i 2020. Dertil 

kommer de baltiske landes 

participation fee. En variabel 

andel af dette budget går til 

at støtte mobilitetsaktivite-

ter. Resten går til at støtte 

netværksdannelse og udvik-

lingsprojekter. 

Nordplus fik 3 MDKK fra mo-

bilitetspuljen i 2019. 

 

Nordic Masters samlede 

budget var i 2019 5,611 

MDKK og i 2020 5,706 

MDKK. 

 
I 2019 afsatte EK-U 150.000 

DKK til et arbejde med at 

styrke den nordiske vejled-

ningsindsats. 

Nordplus har bidraget med støtte 

til mobilitetsaktiviteter i delpro-

grammerne Nordplus Junior, 

Nordplus Højere Uddannelse og 

Nordplus Voksen. Fordelingen af 

mobilitet mellem landene er god. 

På grund af forskellige tiltag mod 

spredning af Covid-19 har pro-

grammet i denne periode accepte-

ret digital mobilitet eller udsæt-

telse af aktiviteter ved behov. 

Midlerne fra mobilitetspuljen gik 

til Nordplus Junior. 

 

I 2019 blev der givet støtte til tre 

nye Nordic Master programmer 

samt støtte til fortsættelse af et 

igangværende program. I 2020 er 

der udlyst tre nye programmer. På 

baggrund af sektorens budgetre-

duktion og en begrænset interes-

se fra uddannelsesinstitutionerne 

er det besluttet ikke at udlyse fle-

re Nordic Master-programmer 

fremadrettet, men i stedet vurde-

re, hvordan elementer fra Nordic 

Master kan inkorporeres i Nord-

plus. 

 
I 2019 blev der afholdt et seminar 

for nordiske vejledere for at drøf-

Nordplus fortsætter som tidligere, dog med en 

budgetreduktion, som følger af den generelle 

reduktion på MR-Us budgetramme.  

 

Der udlyses ikke nye Nordic Master-programmer 

fra 2021, men allerede eksisterende programmer 

vil fortsætte i uforandret form. Samtidigt skal 

det i forbindelse med en evaluering af Nordplus-

programmet vurderes, hvilke elementer af Nor-

dic Master-programmet, der med fordel kan in-

korporeres i Nordplus. 

 
Som opfølgning på seminaret for nordiske vejle-

dere vil der blive arbejdet videre med en styrket 

og målrettet informationsindsats over for de 

nordiske vejlederorganisationer. 
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te, hvordan vejledningen om nor-

diske mobilitetsmuligheder kan 

blive styrket og hvilke værktøjer 

vejledere ønsker og har brug for. 

 

 

 

 

Via NordForsk fremmes mobilitet, forskeruddannelse og netværk for yngre forskere. 

 

Budget för målet 2019 och 

2020 samt eventuellt bidrag 

från mobilitetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

NordForsks nordiska budget 

för år 2019 var 124 MNOK 

och 126 MNOK år 2020. Den 

nationella finansieringen är 

dubbelt så stor som de nor-

diska medlen.  

 

Det finns ingen separat bud-

get för mobilitet, forskarut-

bildning och vetenskapligt 

nätverksapande.  

 
NordForsk saknar finansie-

ring från mobilitetspuljen. 

 

Institutionen finansierar  

mobilitet, forskarutbildning och 

vetenskapligt nätverksapande 

inom ramen för dess forsknings-

program i form av nordiska excel-

lenscentra, projekt och nordiska 

universitetskonsortier.  

 
Separat redovisning om mobilitet, 

forskarutbildning och vetenskap-

ligt nätverksapande saknas. 

NordForsk kommer fortsatt att främja  
mobilitet, forskarutbildning och vetenskapligt 

nätverksapande inom ramen för dess reguljära 

verksamhet. 

 

 

 

Der skal formidles jobs til mindst 750 unge nordiske borgere om året, blandt andet gennem at Nordjobb-ordningen udvikles og 

styrkes. (MR-A) 

 

Budget för målet 2019 och 

2020 samt eventuellt bidrag 

från mobilitetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

Nordjobb mottar 3,381 

MDKK årlig fra MR-A i 2019 

og 2020. Ingen finansiering 

har erhållits från mobili-

tetspuljen. 

I 2019 formidlet Nordjobb sesong-

jobb til et antall unge iht måltall. 

Under 2020 kommer pandemins 

inverkan på förmedling av Nord-

jobb att få en stor negativ inver-

kan på resultaten. Det er i 2019 

foretatt ekstern evaluering av MR-

As arbeids mobilitetsinnsatser.  

 

Resutatoppnåelse og evaluering vil inngå i arbei-

det med et nytt mandat for Nordjobb fra 2021. 
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Sprog, identitet og kultur 

Nordisk Ministerråd skal arbejde for at fremme nordiske borgeres – og særligt unge menneskers – forståelse 

for deres nordiske nabolandes sprog og kultur. 

 

 

2-3.000 Nordiske og nordisk-baltiske kulturaktørers og kunstneres mobilitet understøttes gennem støtteprogrammet Nordisk-

baltisk mobilitetsprogram for kultur, Kultur- og kunstprogrammet, Volt- kultur og sprogprogrammet for børn og unge og Nor-

disk oversættelsesstøtte.  (MR-K) 

 

Sektorspecifika mål Budget för målet 

2019 och 2020 

samt eventuellt 

bidrag från mobili-

tetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

Direkta mobilitetsfrämjande 

insatser: 
Kultursektorn arbetar vidare 
med mobilitetsfrämjande 
insatser för att öka mobilitet 
och nordiska ungas känne-
dom om Norden och nordisk 
kultur och språk, samt för at 
bidra till att skapa bättre för-
hållanden för nordisk konst- 
och kulturliv.  

 
 

2019: 11,901 

MDKK 

2020: 12,103 

MDKK 
 

Nordiskt-baltiskt mobilitetspro-

gram för kultur har genom sina 

stödmoduler för mobili-

tet/nätverk/ 

residens beviljat stöd till 488 pro-

jekt. 

Två ansökningsrundor återstår 

2020. 

Programmets fokus är på mobili-

tet. Mobilitetsstödet har gett de 

sökande tillgång till kontakter, 

kompetens och kunskap från olika 

delar av regionen. De har även 

kunnat presentera konst- och kul-

turproduktioner och fått ett ökat 

intresse för nordisk och baltisk 

konst och kultur. Ett allt ökande 

antal sökanden är klimatmed-

vetna och försöker resa så miljö-

vänligt som möjligt.  

Nätverksstödet har faciliterat mö-

ten och utbyten av idéer och kun-

skap mellan professionella konst-

närer och kulturarbetare i Norden 

och/eller Baltikum. Möjligheten 

att dela och lära sig 

från varandra, ha en chans att 

vara värd och 

gäst och introducera de bästa lo-

kala experterna för partners 

MR-K och kulturministrarna i 

de tre baltiska länderna ska 

under hösten 2020 fatta be-

slut om programmets fort-

sättning. Om programmet 

får en fortsättning kommer 

kultursektorn genom det 

fortsätta arbetet med främ-

jandet av mobilitet och för 

att skapa bättre förhållanden 

för nordisk konst- och kultur-

liv. 
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och träffa de i partnerländerna 

och skapa 

kontakter är något som är gemen-

samt för de beviljade nätverks-

stöden. 

Residensstödet gav nordiska och 

baltiska residenscentran möjlig-

heten att bjuda in konstnärer från 

andra nordiska och baltiska län-

der. Konstnärerna hade möjlig-

heten att arbeta ostört med sitt 

arbete, träffa andra konstnärer 

och skapa kontakter till lokala 

konst- och kulturaktörer. 

Detta är något som konstnärerna 

anser som både viktigt och avgö-

rande för både dem själva och för 

konstnärsresidensen för att kunna 

utvecklas i sitt eget arbete samt 

även för residensen verksamhet. 
 

Direkta mobilitetsfrämjande 
insatser:  Kultursektorn arbe-
tar vidare med mobilitets-
främjande insatser för att 
öka mobilitet och nordiska 
ungas kännedom om Norden 
och nordisk kultur och språk, 
samt för at bidra till att 
skapa bättre förhållanden för 
nordisk konst- och kulturliv.  
 

2019: 3.190 MDKK 
2020: 3.448 MDKK 

Nordisk oversættelsesstøtte 

Støtteordningens mål er at bidra-

ge til flere udgivelser af nordisk 

kvalitetslitteratur på andre nordi-

ske sprog end originalsproget. 

Ordningen, som administreres af 

NordLit-netværket skal sikre ud-

viklingen og distributionen af lit-

teratur oversat til de nordiske 

sprog. 

I 2019 blev der indsendt 227 an-

søgninger. Heraf blev 214 imøde-

kommet. 

 

Resultatet af støtteordningen er, 

at læsere i Norden kan gøre sig 

bekendt med de øvrige nordiske 

landes litteratur på deres eget 

sprog. Men ikke kun litteraturen, 

også dens indlejrede lokale og re-

gionale særtræk bliver tilgængelig 

for alle læsere i Norden og på 

denne måde medvirker oversæt-

telsen af samtidslitteraturen til at 

facilitere kendskabet til og imel-

Støtteordningen fortsætter i 

2020, men forventes i 2021 

at blive reduceret med 5 % i 

forbindelse med de planlagte 

besparelser på kultursekto-

rens budget (MR-K). 

 
I 2020 har NordLit-netærket 

blandt andet fokus på en 

styrkelse af og bidrag til at 

øge efterspørgsel efter og 

marked for litteratur fra 

Grønland, Færøerne og de 

samiske sprog – i Norden så-

vel som i verden. Derudover 

er der som altid fokus på 

oversættelse af børne og 

ungdomslitteratur samt på 

vedvarende information om 

ordningen til forlag rundt i 

Norden. 
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lem de nordiske naboer.  

Derudover skaber de oversatte 

værker grundlag for en udveksling 

af forfattere de nordiske lande 

imellem i forbindelse med udgi-

velses-, oplæsnings- - herunder 

arrangementer til præsentation af 

de værker, som er nomineret til 

Nordisk Råds Litteraturpris - og 

festivalarrangementer. Dette 

medvirker på litteraturens område 

til øget kunstnerisk, nordisk mobi-

litet. 
 

Direkta mobilitetsfrämjande 

insatser 

 

samt 

 
Språk, identitet, kultur:   
Målet för kultursektorns ar-
bete är att stärka den nor-
diska språkförståelsen.  
 

2019: 16.853 

MDKK 
2020: 17.140 

MDKK 

Kultur- och konstprogrammet 

har beviljat stöd till 125 projekt. 

En ansökningsrunda återstår 

2020. 

Under perioden har stöd beviljats 

bland annat till nyskapande pro-

jekt med konstnärlig 

och kulturell kvalitet som främjar 

ett mångsidigt 

och hållbart Norden. Viktiga kon-

takter har 

knutits till många institutioner 

och konstnärer som 

på sikt kan berika även den lokala 

verksamheten.  Det gemensamma 

för alla projekten är samarbetet 

med kollegor från andra nordiska 

och övriga länder. 

Samarbetsprojekten bidrar till ut-

vecklandet av nordiska 

nätverk och gemensam tillväxt. 

Stöd från Kultur- och konstpro-

grammet har bidragit 

till en förstärkning av en nordisk 

gemenskap med 

innehåll som anknyter till folk-

tradition eller nordiska 

samhällen. Programmet har också 

medverkat till synliggörande 

av minoriteter.  Både 

förståelse för skillnader och käns-

lan av gemenskap 

Programmet fortsätter under 

2021. Genom de stöd som 

beviljas främjas mobilitet, 

skapas bättre kännedom om 

Norden och dess kultur och 

språk. Kultursektorn bidrar 

genom programmet till att 

skapa bättre förhållanden för 

nordisk konst- och kultur. 
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kan förstärkas genom det nor-

diska samarbetet. 

Samarbetet över 

språk- och kulturgränser samt 

blandningen av individuella 

aktörer och organisationer kan 

vara utmanande, 
men slutresultaten är belönande. 

 

Direkta mobilitetsfrämjande 

insatser 

 

samt 

 

Språk, identitet, kultur 

 
 

2019: 2.5 MDKK 
2020: 2 MDKK 

Volt – kultur-och språkprogram 

för barn och unga har beviljat 

stöd till 8 projekt av/med/för barn 

& unga (årets ansökningsrunda är 

i augusti). 

Genom det egna skapandet och 

den egna kreativiteten har man 

främjat intresset för språken i 

Norden. Barn och ungas delaktig-

het i 

planering, förverkligande och ut-

värdering av projekten har varit 

viktigt. De medmänskliga mö-

tena, att få träffas och lära sig om 

alla olika språk som 

talas i Norden och att få vidga sina 

vyer värderas starkt av de bevil-

jade projekten. 

Programmet utvärderades under 

2019 och förlängdes med tre år 

(2020–2022). 
 

Programmet fortsätter under 

2021. Genom programmet 

och de stöd som beviljas vill 

kultursektorn arbeta för att 

stärka den nordiska språk-

förståelsen. Samt att öka 

mobilitet och de nordiska 

ungas kännedom om Norden 

och nordisk kultur och språk. 

Direkta mobilitetsfrämjande 

insatser 

 

samt 

 
Språk, identitet, kultur:   
Målet för kultursektorns ar-
bete är att stärka den nor-
diska språkförståelsen.  

 

2019: 3 MDKK 

2020: 3 MDKK 

NAPA:s kulturstödsprogram syf-

tar till att via resestöd och pro-

jektstöd stimulera nordiskt kultur-

samarbete och upprätthålla en 

kulturbro mellan Grönland och 

resten av Norden.  Det främjar 

samarbete och utökade kontakter 

mellan de nordiska länderna, stär-

ker den nordiska dimensionen i 

det kulturella livet i länderna och i 

Norden, samt bidrar till en ökad 

förståelse för likheterna och skill-

naderna mellan de nordiska län-

derna. En prioriterad målgrupp är 

barn och unga. Stöd som beviljas 

Programmet fortsätter 2020 

enligt nuvarande riktlinjer. 

 
Under 2021 kommer mål-

sättningarna för programmet 

att uppdateras så att de lig-

ger i linje med det kulturpoli-

tiska samarbetsprogrammet 

för 2021-2024. Budget 

kommer dock att minska 

med 0,5 MDKK i förbindelse 

med den planerade nedskär-

ningen på MR-K:s (kultursek-

torns) budget. 
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Informationsindsatser 

Nordisk Ministerråd skal medvirke til at stille den nødvendige information til rådighed for borgere og virksom-

heder, som ønsker at bevæge sig på tværs af grænserne i Norden. Indsatsen sker via en palet af indsatser, hvor 

Info Norden og de grænseregionale informationstjenester har en central rolle. 

 

 

Informationsindsatsen styrkes for borgere og virksomheder i Norden. (MR-SAM) 

 

Budget för målet 2019 och 

2020 samt eventuellt bidrag 

från mobilitetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning  

2019 lancerede Info Norden en brugervenlig webside, spørgeformular og database. Websiden fik 301.000 besøg og 

1.839 henvendelser besvaredes. 2020 prægedes af coronapandemiens effekter og trafikken til websiden steg. Se resul-

tater her www.norden.org/in-rapport. 
 

 

 

 

De tre grænseregionale informationstjenester udvikles og styrkes for at effektivisere informationsindsatserne og forbedre ind-

rapportering af grænsehindringer i grænseregioner, hvor mennesker pendler over en nationsgrænse. (MR-SAM) 

 

Budget för målet 2019 och 

2020 samt eventuellt bidrag 

från mobilitetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

1 MDKK från mobilitetspuljen Projektet startade av 01/10/2019.  

Hittills har det genomförts upp-

handling av leverantör av inrap-

porteringsverkty-

Projektet går nu mot en testfas. Här kommer vi att 

testa och justera verktyget/plattformen. Under 

sista kvartalet 2020 så ska det vara i drift för att vi 

ska kunna utbilda medarbe-

ska ligga i linje med Strategin för 

nordiskt kultursamarbete 2013-

2020. 

 

2019 tog programmet emot 194 

ansökningar. Av dessa beviljades 

91 stöd, varav 61 resestöd och 30 

projektstöd.    

 

Resultatet av stöden är att en 

grönländsk allmänhet kan möta 

nordisk konst och kultur, på olika 

nordiska språk, och vice versa.  

 

http://www.norden.org/in-rapport
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get/plattformen. Ingen leveran-

tör klarade vår kravspecifikation 

så det krävdes dubbla upphand-

lingar. 

 
Innan detta har projektgruppen 

gemensamt tagit fram en krav-

specifikation utifrån våra gemen-

samma erfarenheter och behov. 

Projektgruppen valde att gå på 

den lösning som lämnades in av 

Afry. Projektet är nu inne i en 

uppbyggnadsfas av själva inrap-

porteringsverktyget och samar-

betsplattformen. Under projekt-

tiden så har det genomförts få 

fysiska möte pga. ländernas olika 

sätt att hantera Covid-19 men 

detta har lett till fler digitala mö-

ten med. Det har hittills varit ett 

mycket bra samarbete mellan de 

regionala informationstjänsterna 

där vi ser att vi har mycket ge-

mensamt i sätt att arbeta, fråge-

ställningar vi möts av och mobili-

tetshämmande hinder i region-

erna. 

 

tare/samarbetspartners/ambassadörer i att an-

vända verktyget. Under slutet av 2020 och början 

2021 kommer vi att börja marknadsföra verkty-

get/plattformen mot målgruppen. 
Under hela projektet så kontinuerliga utvärdering-

ar för att nå våra mål.   

 

 

 

Kendskabet til muligheder i det nordiske arbejdsmarked skal fremmes. (MR-A) 

 

Budget för målet 2019 och 

2020 samt eventuellt bidrag 

från mobilitetspuljen 2019 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

0,45 MDKK fra mob.pulje 

2019. 
I september 2019 ble Nordisk ar-

beidsløshets 
forsikringsmøde arrangert som 

planlagt med tema mobilitet i 

nordiske arbeidsmarkeder. 

Et felles nordisk arbeidsmarked er fortsatt en prio-

ritering i MR-A. 

 

Nordisk statistisk samarbejde skal styrkes og den tilgængelige statistik udvides og forbedres. 

 

Budget för målet 2019 och Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 
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2020 samt eventuellt bidrag 

från mobilitetspuljen 2019 

2019: 2,743 MDKK 

2020: 3,689 MDKK 

 

Tilægsfinansiering fra MR-

SAM 2019: 2 MDKK 

(øremærket State of the Nor-

dic Region 2020) 

 

Indholdet i Nordisk Ministerråds 

statistikdatabase er blevet opdate-

ret og vedligeholdt. Herudover er 

der gennemført en automatisering 

af opdateringsprocesserne for at 

sikre en højere datakvalitet.  

 

Herudover er der i 2019 udviklet en 

metode til at kvalitetsdeklarere 

indholdet i databasen, således at 

brugerne kan danne sig et overblik 

over statistikkens anvendelighed 

og sammenlignelighed.  

 

Nordic iLibrary er blevet opdateret 

og har gennemgået en grundig 

kvalitetsgennemgang. 

 

Nordic Mobility projektet har til 

formål at udvikle og producere 

grænseregional statistik. Det er et 

finske formandskabsprojekt fra 

2016. Projektet er blevet forlænget 

to gange, senest til og med 2020, 

grundet juridiske hindringer med 

at udveksle mikrodata mellem det 

svenske og de øvrige nordiske sta-

tistikbureauer. 

 

Ultimo 2020 udkommer en rapport med den stati-

stik, det har været muligt at udarbejde i forbindelse 

med Nordic Mobility projektet. I rapporten kommer 

statistikbureauerne med deres vurdering af mulig-

heden for at etablere en permanent grænseregional 

statistik. Projektet udføres af de nordiske statistik-

bureauer under ledelse af det finske statistikbureau. 

 

 

Resultatuppföljning för fackministerrådens övriga mobilitetsfrämjande insatser 

 

 

Mål Fackmi-
nisterråd 

Budget 
för må-
let 2019 
och 2020 

Resultat februari 2019-juni 2020 Fortsättning 

Bedre rammebetingelser for nor-

disk erhvervsliv, når virksomheder 

ønsker at drive forretning på tværs 

MR-R 

 

Inom 

ramen 

för 

Målen är uppfyllda for 2019. 

En slutrapportering för resulta-

ten av mobilitetshandlingspla-

Arbejdet i regio-

nalsektoren vil 

fortsat have fo-
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af grænser i Norden. 

 

Økt handel og vekst for næringsli-

vet i gren-seområdene 

 

Forenkle hverdagen for personer 

som er bosatt i grenseområdene 

for å underlette pendling, studier, 

mottak av sosiale ytelser med mere 

på tvers av grensen 

 

Underlette for offentlige myndig-

heter å samarbeide på tvers av 

grensene 

 

Grænsekomitéerne bidrager til 

mobilitet i grænseregionerne via et 

velfungerende grænseregionalt 

samarbejde og ved bl.a. at identifi-

cere grænsehindringer og arbejde 

med transport og infrastruktur-

spørgsmål 

 

Nordisk statistik. Arbejdet med at 

tilvejebringe statistik om Norden, 

herunder mobiliteten i Norden og 

udarbejdelsen af State of the Nor-

dic region 2020. 

 

Nordic Mobility projektet har til 

formål at producere statistik om 

mobiliteten mellem de nordiske 

lande, herunder vedr. migration, 

arbejde, pendling og uddannelse 

samt udbetaling af velfærdsydelser 

i andre nordiske lande og mobili-

tetsaspekter i erhvervslivet. 

 

Sprog, identitet og kultur 

Språk, identitet og kultur er ikke 

hovedfokus for sektorens arbeid, 

men det er et mål at språkforståel-

sen, kulturen og identiteten henger 

sammen på tvers av grensene, og 

ikke skaper hinder for mobiliteten. 

 

hand-

lingspla-

nen för 

mobilitet 

avsattes 

 

Nordic 

Mobility: 

EUR 

1.500.00

0 (ca. 

11,2 mil-

lioner 

DKK) 

/Finsk 

for-

mands-

skabs-

projekt 

 

Nordisk 

Statistik: 

2MDKK 

 

Digitali-

sering 

(0,5 

MDKK). 

 

Ömsesi-

digt er-

kän-

nande av 

utbild-

ningar 

(0,78 

MDKK).  

 

Harmo-

nisering 

av bygg-

regler- 

och 

standar-

der (1 

MDKK). 

nen och de finansierade initiati-

ven sammanställs år 2020. 

 

Nordic Mobility-projektet pågår 

fortsat til og med udgangen af 

2020. Projektet afsluttes med en 

afrapportering af projektets re-

sultater og udfordringer, en of-

fentliggørelse af statistik i Nor-

dic Statistics Database mv. og et 

afslutningsseminar hos Nordre-

gio i december 2020 

kus på at fremme 

mobiliteten i 

Norden gennem 

bl.a. gennemfø-

relse af initiati-

verne i regional-

sektorens hand-

lingsplan og sa-

marbejdspro-

gram 2021-2024. 
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Informationsindsatser Målet for re-
gionalsektorens arbejde er at under-
støtte mobiliteten i Norden ved å 
bistå innbyggere og virksomheter 
som ønsker å virke på tvers av gren-
sene ved at stille information om 
gældende regelværk i Norden til rå-
dighed for borgerne i Norden. 

 

Bättre 

förut-

sätt-

ningar 

för mo-

bilitet 

för per-

soner 

med 

funkt-

ionshin-

der (0,15 

MDKK).  

 

Trans-

port och 

infra-

struktur 

(0,5 

MDKK). 

 

Samar-

bete om 

övervak-

ning och 

uppfölj-

ning på 

arbets-

mark-

nadsom-

rådet i 

Norden 

(0,5 

MDKK).  

 

Inform-

ationsin-

satser (1 

MDKK). 

 

Nordka-

lottens 

Gräns-

tjänst 

(0,23 
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MDKK).  

 

Semi-

narium 

om ar-

bets-

mark-

naden 

(0,45 

MDKK). 

 

1) At fremme mobilitet og et stærkt 
civilsamfund for at støtte udviklingen 
af børn og unges forskellige former for 
organisering og delagtighed i demo-
kratiske processer i Norden (Direkte 
mobilitetsfremmende indsatser)  
 
2) At man i sektorens arbejde med 
mobilitet tager særlig højde for inklu-
sion af udsatte børn og unge, herun-
der især børn og unge som er på flugt 
eller migrerer (Faciliterende indsatser) 

NORDBUK 

(arbets-

grupp un-

der MR-

SAM) 
 

4 miljo-
ner årlig-
en 
(NORDE
N 0-30 
pro-
gram-
met) 

År 2019 (har inte fått 2020 års 
rapportering ännu) 
Antal ansökningar: 87  
Antal beviljningar: 28 
Beviljat belopp i Euro: 558 079 
Estimerat antal deltagare enligt 
ansökningar (beviljade): 3939 
 
Grundförutsättningarna för att 
söka medel är att barn och unga 
ska delta i projektledning och ge-
nomförande, samt att den nor-
diska dimensionen är tydlig. Utö-
ver detta ses det som önskvärt 
om projekt lyfter fram en eller 
flera av följande aspekter: jäm-
ställdhet, hållbarhet samt för-
bättrar utsatta barn och ungas 
förutsättningar i Norden. 
 
Vi kan se att Covid-19 påverkat 
antalet ansökningar vi mottagit 
för omgång 2/2020. Prognosen är 
att omgång 3/2020 också kom-
mer att påverkas med färre an-
sökningar. Samma trend gäller 
övriga stödprogram. 

Fortsatt bidrags-
givning för att 
bidra till mötes-
platser och mö-
ten mellan barn 
och unga i Nor-
den. Ökad bud-
get från 2021 
med cirka 1 mil-
jon. 

Adgang til test- og demonstrasjons-

fasiliteter 

MR-FJLS 2019: 

1.627.60

0 DKK 

2020: 

1.627.20

0 DKK 

 

 

NordMar BioRefine har hatt sitt 

første gjennomføringsår. Opp-

nådde resultater er etablering av 

en prosjektwebside, SoMe-

kontoer, et ekspertnettverk for 

blå bioøkonomi og starten av en 

mulighetsstudie for blå bioraffi-

nerier med åpen adgang og en 

nordisk portal for blå bioøkono-

mi: https://bluebioportal.com/ 

 

Prosjektet løper i 

perioden 2018-

2020 

Styrke makroregionalt samarbeid MR-FJLS (Finansi- NMRS innehar rollen som Policy Foruten øvrig 

https://bluebioportal.com/
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eres via 

Interreg) 

Area Coordinator for bioøkono-

mi i EUSBSR. Der er gjennomført 

møte i BSRs bioøkonomiråd, bi-

drag på Annual Forum, støtte til 

baltisk ungdomsprogram, KOM-

innsatser.  

innsats som Poli-

cy Area Coordi-

nator, utgis der i 

2. halvår 2020 en 

«trendanalyse» 

for bioøkonomi i 

Østersjøområdet 

og den nordiske 

delen av Arktis. 

 

Støtte til bioøkonomisk klyngedan-

nelse 

 

MR-FJLS    

Styrke nettverksaktiviteter MR-FJLS  En rekke av FJLS’ aktiviteter er 

rettet mot nettverksaktiviteter 

innen sektorens fokusområder, 

jord, skog, mat, fiskeri og akva-

kultur. 

Det foregår en 

løpende utvikling 

av nye prosjekter 

som bidrar til 

nettverk mellom 

miljøer i de nor-

diske land og 

som skaper nor-

disk nytte. Ret-

ningslinjer for 

dette arbeidet 

følger av FJLS-

sektorens sam-

arbeidsprogram 

som kommer i 

oppdatert ver-

sjon 2021-2024. 

 

Faciliterande insatser  

 

”Fremme mobilitet ved at stræbe ef-

ter kvinder og mænds lige mulighe-

der på fremtidens arbejdsmarked, 

samt mulighed for indflydelse og 

magt” 

 

1. Målet är en faciliterande insats, 

och relaterar till samarbetspro-

grammet för jämställdhet 2019-

2022. Följande nuvarande strate-

giska initiativ/projektexempel strävar 

mot detta mål: 

a. Nordic Gender Effect 

MR-JÄM 

 

 

 

N/A 

 

Nordic Gender Effect genom-

förde i 2019-20 en rad aktivite-

ter. Här lyfts särkskilt rapporten 

”State of Nordic Fathers” fram 

som ett faciliterade bidrag till 

mobilitetshandlingsplanen. Rap-

porten bidrar med ny kunskap på 

tvärs i Norden gällande fader-

skap och hinder gällande delad 

föräldraledighet. 

 

Gender Effect 

fortsätter som 

satsning fram till 

juni 2021. 

 

Me-too satsning-

en har utmynnat 

i en tvärsektorell 

satsning om sex-

uella trakasserier 

på arbetsmark-

naden i Norden. 

Satsningen fort-

skrider under d 

ekommande två 
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b. Könsuppdelade utbildningsval 

c. Framtidens arbetsliv 

d. Jämställdhetskartor 

 

”Fremme mobilitet ved at stræbe ef-

ter kvinder og mænd, piger og drenge 

skal have lige muligheder i det of-

fentlige rum.” 

 
2. Målet är en faciliterande insats och 
en informationsinsats. Målet relaterar 
till samarbetsprogrammet för jäm-
ställdhet 2019-2022. Följande nuva-
rande strategiska ini-
tiativ/projektexempel strävar mot 
detta mål:  

 a. Hat och hot på nätet 
(rapport från NIKK)  

 b. #MeToo-insatser  

 

 

Direkt mobilitetsfrämjande insat-

ser 

”Fremme mobilitet ved at støtte 

netværksopbygning og informat-

ionsdeling på ligestillingsområdet i 

Norden ved fortsat støtte til Ligestil-

lingsfonden og NIKK.” 

 

Målet är en direkt mobilitetsfräm-

jande insats och informationsinsats. 

Följande nuvarande strategiska ini-

tiativ/projektexempel strävar mot 

detta mål: 

a. Jämställdhetsfonden 

b. Nordisk Information för Kunskap 

om Kön (NIKK – samarbetsorgan) 

 

åren. 

Kundskaber om Nordens sprog og 

nordisk sprogforståelse mellem 

dansk, norsk og svensk 

MR-U Det nor-

diske 

sprogsa

marbejd

e 

dispo-

nerede  

7, 273 

MDKK i 

2019 og 

En god sprogforståelse bidrager 

til en oplevelse af, at Norden er 

et fællesskab. Samtidig øger det 

interessen og motivationen for 

at studere eller arbejde i et nabo-

land. Det er således et gensidigt 

forstærkende forhold mellem 

mobilitetsaktiviteter og sprog-

kundskaber. 

Sprogsamarbej-

det fortsætter 

som tidligere, 

dog med en bud-

getreduktion, 

som følger af den 

generelle reduk-

tion på MR-Us 

budgetramme. 
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7,397 

MDKK i 

2020. 

 

I Nord-

plus var 

7,730 

MDKK 

øremærk

et spro-

gaktivi-

teter i 

2019. I 

2020 var 

7,842 

MDKK 

øremærk

et spro-

gaktivi-

teter i 

Nord-

plus. 

 

Forlengelse av tjenestemannsutveks-

ling på embedsmannsnivå som en 

direkte mobilitetsfremmende innsats 

MR-S 275,000 

DKK i 

2019 fra 

MR-S 

budsjett 

2019,  

 

300,000 

DKK fra 

MR-S 

budsjett 

2020   

 

I 2019 var det planlagt 14 utveks-

linger mellom tjenestemenn in-

nenfor sosial og helsesektoren 

(mellom 2015-2019 52 personer 

totalt). Endelig rapportering av-

ventes. I 2020 har det ikke vært 

utveksling grunnet COVID19 ut-

bruddet. 

Tjenestemanns-

utvekslingen på 

helse -og sosial-

området forven-

tes å fortsette 

fremover. 

Oppstart av nordisk utdannelse i 

smittevern og sykehushygiene ved 

Göteborgs Universitet fra 2019 

MR-S 3.600,49

2 MDKK 

i fra MR-

S bud-

sjett 

2019/20

20  

Uddannelsen er et deltidsstudie 

og omfatter to års studier som 

udgør en svensk masteruddan-

nelse. De første 20 nordiske stu-

derende startet i september 

2019på Göteborg Universitet, 

som i samarbejde med Sahl-

grenska universitetssykehus og 

de nordiske landes folkesund-

hedsinstitutter, danner rammen 

MR-S kommer til 

å prioritere inn-

satser for bedre 

smittevern, hygi-

ene og be-

kjempelse av an-

tibiotikaresistens 

også fremover, 

dette er særskilt 

viktig sett i lys av 
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for uddannelsen. situasjonen med 

Corona og 

COVID19. 

 

Styrke nordisk samarbeid om e-helse, 

høyspesialisert behandling, sjeldne 

sykdommer, kliniske studier og lege-

midler 

MR-S Arbeids-

gruppen 

for sam-

arbeid 

om 

eHelse i 

Norden 

har mot-

tatt 

547.500 

DKK for 

perioden 

2019-

2020 fra 

MR-S 

Under det svenske PRIO prosjek-

tet 2018-2020, «vård och omsorg 

på distans och eRecept» samt i 

den nordiske e-helsegruppen er 

det igangsatt et arbeid om bruk 

av eRecept over landegrensene i 

Norden. 

En rekke nordis-

ke arbeidsgrup-

per og nettverk 

arbeider med 

tema knyttet til 

e-helse, høyspe-

sialisert behand-

ling, sjeldne syk-

dommer, kliniske 

studier og lege-

midler som kan 

bidra til å frem-

me mobilitet og 

redusere grense-

hindringer i Nor-

den, som også 

kommer til å 

prioriteres frem-

over. 

 

Grunnleggende konvensjoner og av-

taler 

MR-S Ikke re-

levant 

Revidert overenskomst (Ar-

jeplogavtalen) om anerkjennelse 

av yrkesmessige kvalifikasjoner 

for visse personellgrupper innen-

for helsevesenet og utveksling 

av opplysninger om tilsyn med 

visse helsepersonell mellom de 

nordiske land tredde i kraft 

26/08/2019). 

MR-S kommer til 

å fortsette med å 

prioritere arbei-

det med nordiske 

avtaler og over-

enskomster som 

styrker mobilitet 

i Norden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

31 / 33 

Appendix 2 – Sektorernas arbete med gränshinder juli 2019-juni 2020 
 

Gränshinder Nummer i gränshin-

derdatabasen 

Fackministerråd Resultat juli 2019-juni 2020 

Olika byggbestämmelser 14-076 MR-VÆKST (Erhverv) 

 

Afholdt bygge- og boligminister-

møde 10. oktober 2019 hvor en de-

klaration om klimavenligt og cirku-

lært byggeri blev vedtaget.  

Igangsat pilotprojekt om harmoni-

sering af byggeregler for bæredyg-

tigt byggeri i et livscyklusperspektiv. 

Erhvervssektoren har afsat 40 

MDKK til bæredygtigt byggeri og 

harmonisering af reglerne i NMR-

handlingsplanen.  

Etableret en styregruppe under EK-

N for et mere integreret marked for 

byggeri i Norden og afholdt første 

møde. 

 

Erkännande av yrkeskva-

lifikationer  

14-122 MR-U/(MR-A) 

 

 

 

I regi af MR-A er der i samarbejde 

med MR-U og Grænsehindringsrå-

det igangsat et projekt med kort-

lægning af, inden for hvilke bran-

cher, der eventuelt er udfordringer 

med brancheregulering, samt om-

fanget og betydningen for mobilite-

ten på det nordiske arbejdsmarked.  

Rapport fra kortlægningen vil fore-

ligge 15.december 2020. 

 

Flytt för institutional-

iserade personer 

14-104 MR-S 

 

 

 

Grensehinderet er ikke løst. Saken er 
tatt opp i forbindelse med revisjonen 
av den nordiske Bistandskonvensjo-
nen som fremdeles er i prosess.   
De nordiske regeringer har forsøgt 

at håndtere den manglende speci-

fikke regulering i konventionen af 

omkostningsfordeling i forbindelse 

med flytning. I forbindelse med et 

forslag til revision af konventionen i 

2017 blev det af revisionsgruppen i 

imidlertid vurderet, at disse græn-

sehindringer ikke vil kunne løses 

med udvidede rettigheder i en revi-

deret Nordisk konvention om social 
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bistand og sociale tjenester uden at 

blive udgiftsdrivende. Derfor søges 

det at arbejde med bedre vejledning 

om de eksisterende myndigheds-

forpligtelser mellem kommunerne, 

samt at løse problemerne lokalt 

mellem kommunerne. Dette kan 

bl.a. ske gennem oplysning om tid-

ligere indgåede aftaler og videns-

overdragelse af erfaringer fra tidli-

gere praksis. 

 

Färdtjänst för funktions-

hindrade 

14-136 MR-S 

 

Grensehinderet er ikke løst. Saken 

er tatt opp i forbindelse med revi-

sjonen av den nordiske Bistands-

konvensjonen som fremdeles er i 

prosess. En bidragende løsning kan 

være å styrke informasjonstjenes-

ten. 

 

Personlig assistent vid 

flytt 

14-124 MR-S Grensehinderet er ikke løst. Saken 

er tatt opp i forbindelse med revi-

sjonen av den nordiske Bistands-

konvensjonen som fremdeles er i 

prosess. En bidragende løsning kan 

være å styrke informasjonstjenes-

ten. 

 

Olika krav på märkning 

av läkemedel och olika 

krav på språk för bipack-

sedel 

17-016 MR-S Grensehinderet er ikke løst. Mot 

bakgrund av att Europeiska kom-

missionen nyligen 

har inlett en översyn av EU-direktiv 

2001/83 om Humanläkemedel, be-

slutade ÄK-S den 6–7 februari 2019 

att ta fram ett gemensamt brev till 

kommissionen med syfte att öppna 

för möjligheten att använda 

elektroniska bipacksedlar för 

humanläkemedel inom EU. Brevet 

överlämnades till kommissionär 

Vytenis Andriukaitis den 10 juli 2019 

av den isländske ambassadören 

Gunnar Pálsson.  Frågan kan komma 

att lösas på EU-nivå i samband med 

revisionen av EU-direktiv 2001/18. 
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Ytterligare krav på utfört 

arbete för att kunna 

sammanlägga arbets- 

och försäkringsperioder 

från ett annat land vid 

ansökan om arbetslös-

hetsersättning 

 

14-090 MR-A 

 
Grensehinderet er ikke løst, det vil 

være fortsatt oppfølging bilateralt 

og nasjonalt. Sosialforsikringsgrup-

pen vil fortsatt følge opp problems-

tillingen, men hinderet kan ikke lø-

ses innenfor gruppen. 

Frågan kan komma att lösas på EU-

nivå i samband med revisionen av 

kapitel 6 i EU-förordning 883/2004 

om samordning av de sociala trygg-

hetssystemen. Danmark och Finland 

afventer resultatet af forhandling-

erne om revision om forordning 

883/04. Sverige fastslår att gräns-

hindret inte är aktuellt i Sverige och 

gränshindret är sedan 2011 löst i 

Norge. 

 

Långa handläggningsti-

der i EU-ärenden 

 

14-092 MR-A 

 
Spørsmålet har vært oppe til disku-

sjon både i den nordiske sosialfor-

sikringsgruppen og den nordiske ar-

beidsløshetsforsikringsgruppen. EK-

A mottar rapportering på grense-

hinderet fra begge disse nordiske 

arbeidsgrupper. 

 

 

 

 


