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MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 
om oprettelse af en ombudsmandsinstans for 
grænsehindringer 

De nordiske lande har alle en ombudsmand, som på vegne af landets par-
lament fungerer som en kontrolinstans i forhold til den offentlige forvalt-
ning. Institutionen er et vigtigt demokratisk instrument til at sikre, at bor-
geres rettigheder ikke bliver krænket af beslutninger truffet af den offent-
lige forvaltning.  
 
Men når en nordisk borgers rettigheder bliver krænket i et andet eller flere 
nordiske lande er der ingen institution, der juridisk har mulighed for at ta-
le borgerens sag.  
 
Trods 60 års politisk arbejde for fri bevægelighed i Norden, er målet langt 
fra nået. Alt for mange borgere oplever store og små hindringer, når de 
vælger at imødekomme målet om nordisk mobilitet. En del af disse hin-
dringer har yderst alvorlige konsekvenser både for enkelte borgere og for 
samfundsøkonomien. 
  
I 2007 fremlagde Præsidiet et forslag om en samordnare för gränshinders-
frågor (A 1407/presidiet). Et forslag som Nordisk Ministerråd valgte at af-
skrive, på grund af etableringen af Nordisk Grænsehindringsforum.  
 
Grænsehindringsforummet spiller en vigtig rolle i at identificere nordiske 
grænsehindringer, men har ingen formel eller uformel rolle for at sikre, at 
borgeres rettigheder ikke bliver krænket over grænserne.  
 
Derfor ønsker Socialdemokraterne i Nordisk Råd, at der i regi af Nordisk 
Ministerråd oprettes en instans, som borgere i Norden kan henvende sig 
til, hvis de oplever, at deres rettigheder bliver krænket i et eller flere nor-
diske lande på baggrund af landenes forvaltningspraksis vedrørende bor-
gernes bopæl, uddannelse, beskæftigelse eller lignende. Denne instans 
bør i et vist omfang kunne yde nordiske borgere juridisk bistand i forbere-
delse af sager om nordiske grænsehindringer, der vedrører nordiske lan-
des forvaltninger og skal gives mulighed for at orientere relevante nordi-
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ske landes ombudsmænd herom. Endvidere skal instansen i samarbejde 
med Nordisk Grænsehindringsforum rådgive Nordisk Ministerråd og de 
nordiske landes regeringer og parlamenter om at undgå grænsehindringer 
i forbindelse med lovforberedende arbejde og ved implementering af EU-
ret.  
 
En sådan instans skal oprettes og basere sig på baggrund af en nordisk 
overenskomst tegnet af de nordiske lande.  
 
På baggrund af ovenstående foreslår Socialdemokraterne i Nordisk Råd, at 

Nordisk Råd rekommanderer regeringerne i Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige, 

at nå til enighed om en overenskomst mellem landene om opret-
telse af en ombudsmandslignende grænsehindringsinstans i regi af 
Nordisk Ministerråd, som nordiske borgere kan henvende sig til 
hvis de oplever, at deres rettigheder bliver krænket i et eller flere 
nordiske lande på baggrund af landenes forvaltningspraksis vedrø-
rende borgernes bopæl, uddannelse, beskæftigelse eller lignende 
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