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Præsidiets betænkning over
Medlemsforslag
om att bevara den fria rörligheten i Norden i krissituationer
Forslag
Præsidiet foreslår, at
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,
at styrke Grænsehindringsrådets mandat og rolle
at etablere et permanent grænseregionalt statistiksamarbejde

Baggrund
Midtergruppen har foreslået, at
Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer,
att sätta upp en samnordisk utredning för att analysera hur gränshinder kan
motverkas och hur gränsstängningar i Norden kan förhindras vid krissituationer
Medlemsforslaget var først til behandling i Udvalget for Vækst og Udvikling den 26.
januar, hvor udvalget konkluderede at sagen hørte bedst hjemme i Præsidiet, samt at
udvalget ville sende en henvendelse til Præsidiet herom med de synspunkter som
frem kom ved mødet. Henvendelsen fra Udvalget for Vækst og Udvikling blev behandlet i Præsidiet den 8. marts, hvor Præsidiet besluttede at forskellige medlemsforslag som behandles i 2021 om Corona-krisen skal indgå i forberedelserne for Topmødet med statsministrene på Nordisk Råds 73. sessionen.
Derefter var selve medlemsforslaget til behandling i Præsidiet den 13. april, hvor
Præsidiet besluttede at Præsidiet skulle forberede medlemsforslaget til slutbehandling, samt at medlemsforslaget indgik i arbejdet hos Præsidiets arbejdsgruppe om
Topmødet. På Præsidiets møde i april var der begrænset politisk debat om medlemsforslaget men forslagets indehold mht. grænsehindringer under Corona-krisen blev
drøftet under et andet dagsordenspunkt på mødet om Præsidiets visionsarbejde
2021. Her udtrykte Præsidiets medlemmer bl.a. at genoprettelsen af den fri mobilitet
er kernen og integriteten i det nordiske samarbejde, samtidig med at de nationale
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staters suverænitet ikke kan ændres og at når grænser lukkes må de nationale stater
tage ansvar for borgerne i grænseregionerne.
Et andet synspunkt som blev udtrykt under visionsdebatten, som også blev fremført
af Udvalget for Vækst og Udvikling i januar, var, at situationen med Corona-krisen er
en mulighed for en genstart for det nordiske samarbejde så at Norden kan være bedre forberedt næste gang. Dette synspunkt har også været en del af diskussionen i
Præsidiets arbejdsgruppe om Topmødet.
I forhold til rekommandationen i medlemsforslaget, så er der sket den udvikling efter
at forslaget blev fremlagt at samarbejdsministrene har den 29. april besluttet at gennemføre en strategisk undersøgelse af det nordiske samarbejde i krisetider med den
hensigt at udnytte viden og erfaringer fra Coronapandemien og samtidig styrke det
regionale samarbejde i krisetider.
Udrederen, Jan-Erik Enestam, sammen med sin kollega Marcus Henricson, skal udarbejde omtrent 10-15 konkrete anbefalinger, som skal styrke og udvikle det nordiske
samarbejde på kriseområdet, især inden for ministerrådet.
I mandatet for udredningen står bl.a.: ”Förslagen och rekommendationerna bör omfatta områden där ministerrådet bedöms kunna tillföra mervärde t.ex. som plattform
för dialog, för informations- och erfarenhetsutbyte eller för regeringarnas inbördes
samordning av insatser. Till sådana områden hör bland annat främjandet av mobilitet, en öppen arbetsmarknad och fri rörlighet i Norden inklusive gränsregionernas
särskilda utmaningar, frågor kopplade till smittskydd och hot mot hälsa, samt stöd
till en fortsatt integration i linje med vision 2030.”
Præsidiets synspunkter
Præsidiet finder, at hovedelementet i medlemsforslaget er blevet udført i forbindelse
med samarbejdsministrenes beslutning om at gennemføre en strategisk undersøgelse af det nordiske samarbejde i krisetider. Præsidiet forventer, at denne udredning
bliver gennemført i samråd med Nordisk Råd.
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Præsidiet anser, at Nordisk Råd fremadrettet kan spille en rolle ved at bidrage til opfølgningen af den forventede udredning. Derfor foreslår Præsidiet, at Nordisk Råd
rekommanderer Nordisk Ministerråd at styrke Grænsehindringsrådets mandat og rolle, samt at etablere et permanent grænseregionalt statistiksamarbejde, hvilket Nordisk Råd tidligere har foreslået i forbindelse med udarbejdelsen af Nordisk Ministerråds Handlingsplan 2021-2024.
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