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BETÄNKANDE ÖVER 

MINISTERRÅDSFÖRSLAG 

Presidiets betänkande över 

 

Ministerrådsförslag om handlingsplan för 

gränshindersarbetet 2014-17 

1. Presidiets förslag 

Presidiet föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att ordförandelandets minister i samband med Nordiska rådets 

sessioner även redovisar de gränshinder som man inte kunnat el-

ler velat lösa, samt orsakerna därtill 

 

att sektorerna/ministerråden sätter tydliga och mätbara mål för 

den aktuella perioden 

 
att gränshindersrådet inhämtar synpunkter från Föreningarna Nor-
den och andra aktörer med intresse att avskaffa gränshinder 

 
att gränshinderrådet prioriterar och främjar Nordiska rådets Rek.  
16/2012/presidiet om en nordisk ombudsman 

 

att Nordiska ministerrådet genomför det föreslagna handlingspro-

grammet med beaktande av de kommentarer som avgivits ovan 

 

Presidiet föreslår dessutom att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska ländernas regeringar 

att säkerställa att de nationella medlemmar som utses till det nya 

Gränshinderrådet ges ett starkt mandat, som ger tillräckliga förut-

sättningar för att göra ett gott arbete till fördel för ett gränslöst 

Norden 

  

att tillse att de nationella medlemmarna i Gränshinderrådet har 

tillgång till de kontakter och det nätverk som erfordras för att det 

samlade arbetet ska kunna bli väl förankrat i de nationella admi-

nistrationerna. Politisk och/eller administrativ erfarenhet är en me-

rit 
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2. Bakgrund 

Det har under många år upplevts ett behov på regeringssidan av att se 

över hur det nordiska gränshinderarbetet är organiserat, både för att 

uppnå fler resultat men också för att reducera ev. dubbelarbete. Som ut-

gångspunkt har man från regeringarnas sida velat se över den samlade 

organiseringen, d.v.s. såväl de nordiska och bilaterala/regionala informat-

ionstjänsterna, som Gränshinderforum och i viss mån även nationella 

myndigheters insatser för att underlätta mobiliteten i Norden. Samtliga re-

levanta aktörer har hörts i processen med framtagande av denna hand-

lingsplan, men man har av tidsskäl och vansklighetsskäl valt att inte inbe-

gripa en sådan översyn i handlingsplansprocessen. 

 

Man har från diverse gränshinderaktörer under åren också upplevt en svå-

righet i relation till de nationella systemen och ministerråden, som inte all-

tid har varit proaktiva eller ens reaktiva när det gäller hanteringen av 

gränshinder på respektives ansvarsområde. Bristen på samsyn och priori-

teringar mellan å ena sidan gränshinderaktörerna, och å andra sidan de 

nationella sektorerna/ministerråden, hoppas man kunna överbrygga i och 

med denna handlingsplan, som är förankrad i samtliga ministerrådssek-

torer. 

 

För att försöka få just en helhetsbild av de aktörer och de resurser som 

samlat sett läggs på att öka och underlätta mobiliteten för enskilda och fö-

retag i Norden, beslutade samarbetsministrarna således 2012 att tillsätta 

en särskild arbetsgrupp (AHG) som skulle utarbeta en flerårig handlings-

plan för gränshinderarbetet. 

 

Arbetsgruppen har bestått av företrädare för ländernas utrikesministerier, 

det norska arbetsdepartementet och finska Folkpensionsanstalten. Nor-

diska rådet har inte varit representerad i arbetsgruppen på politisk nivå, 

men väl på sekretariatsnivå. 

 

Som underlag för arbetsgruppens (AHG) arbete, och för att få en bild av 

vilken information som tillhandahålls av vem, samt hur man ser på det 

nuvarande gränshinderarbetet i Norden, sändes det ut enkäter och för-

frågningar till centrala nationella myndigheter och till samtliga nationella 

och nordiska informationstjänster. Möten har även hållits med bl.a. Hallå 

Nordens medarbetare.  

 

Under arbetets gång har man inom ramen för arbetsgruppen (AHG) disku-

terat rekommendationen om en ombudsmannaliknande funktion. Man har 

varit principiellt positiv till idén, men inte kunnat se den rättsliga formen 

för det. Man har därför valt att inte inkludera förslaget i själva handlings-

planen för gränshinder, utan arbetar istället vidare med det förslaget se-

parat. Man har också valt att inte föreslå en ny informationsorganisation, 

utan ger istället generalsekreteraren i uppdrag att, tillsammans med det 

nya Gränshinderrådet, se över det samlade informationsarbetet i Norden.  

 

För att försäkra sig om att alla talar om samma sak när man talar om 

gränshinder, så hade AHG långa och många diskussioner kring definition 

av begreppet gränshinder. Man enades till slut om en ganska kort definit-

ion, som sedan förtydligas i ett antal särskilda kommentarer. Från rådets 

sida bör det välkomnas att man nu slipper alla diskussioner om vad som 

utgör ett gränshinder, så att fokus kan stå på själva lösandet av de hinder 

som existerar. 

 

Huvudparten av handlingsplanen ägnas åt att hantera frågan om Gräns-

hinderforums fortsatta arbete. Gränshinderforum, under ledning av Ole 

Norrback, har på statsministrarnas uppdrag arbetet med att undersöka 

och sätta press på regeringarna alltsedan ingången av 2008. Mandatet har 

förlängts vid ett tillfälle, men utlöper nu vid årsskiftet. Från AHGs sida har 
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man kunna konstatera att Gränshinderforums insatser har varit viktiga, 

inte minst vad gäller att få gränshinder på dagordningen och ut i debat-

ten, men att man varit mindre bra på att förankra arbetet inom de nation-

ella administrationerna. Det nya handlingsprogrammet föreslår därför att 

man ersätter det nuvarande Gränshinderforum med ett nytt Gränshinder-

råd. Rådet skal ha ett roterande ordförandeskap som följer ordförande-

skapet i Nordiska ministerrådet, och där respektive medlem bygger upp 

ett nationellt stödnätverk bestående av företrädare för ministerier och 

centrala myndigheter m.m. Generalsekreteraren för Nordiska ministerrå-

det kommer också att ingå i det nya Gränshinderrådet, primärt för att an-

svara för att ministerråden behandlar de problem som faller inom ramen 

för dessas ansvar. Nytt är också att Nordiska rådet får en egen plats i det 

nya Gränshinderrådet. Från AHG/ministerrådets sida lämnar man det dock 

öppet för rådet att avgöra hur och av vem man önskar vara representerad 

i Gränshinderrådet. 

 

Den nya handlingsplanen för gränshinderarbetet, innehåller, förutom 

ovanstående, en beskrivning av de olika ministerrådens mål och ambition-

er för sitt gränshinderarbete under den kommande perioden. Karaktären 

och precisionsgraden för dessa mål är högst varierande mellan sektorer-

na. Oavsett detta, så är förhoppningen att respektive sektor ska ta ansvar 

för sina problemfrågor, samt att man i efterhand ska kunna ställa sek-

torernas ministrar till ansvar för om man inte har levererat det man har 

utfäst sig att leverera. 

3. Remissbehandling 

Handlingsprogrammet har inte remitterats av rådet, men under rådets 

septembermöten har den behandlats i samtliga utskott, och rådet har haft 

möjlighet att ta del av Gränshinderforums ordförande, Ole Norrbacks syn-

punkter. Vidare har den behandlats kort i rådets gränshindergrupp, där en 

parlamentariker från respektive utskott deltar. Rådet har också på tjäns-

temannanivå varit med i processen om att ta fram själva handlingsplanen.  

4. Presidiets synpunkter 

Överlag är handlingsplanen bra. Det förefaller sannolikt att med den nya 

organiseringen av gränshinderarbetet kommer den nationella förankringen 

på ministerier och centrala myndigheter att bli bättre, förhoppningsvis 

med fler resultat som följd. Dock har flera av ministerråden satt sig mål 

som är för oprecisa och vaga i konturerna. Om sektorerna ska kunna stäl-

las till svars för vad de gör och vad de inte gör, så måste också målen och 

tidtabellerna vara tydliga.  

 

Presidiet förväntar sig att de valda medlemmarna av Gränshinderrådet er 

kvalificerade och har relevant bakgrund för at ingå i arbetet. Samma kri-

terier kommer att ligga till grund för Nordiska rådets utnämning av dess 

företrädare. 

 

Vidare kunde det tyckas att man redan som en del av arbetet med hand-

lingsplanen kunde ha kommit längre i sina undersökningar av ”en om-

budsmannaliknande funktion”, så att en ev. sådan funktion också hade 

kunnat ingå i ”Arbetsmetoden” i själva handlingsplanen. Detsamma kan 

sägas om översynen av de olika informationstjänster som finns i Norden.  

Handlingsplanen bord ha kunnat ge en bild av Hallå Nordens roll, i relation 

till övriga bilaterala/regionala informationstjänster, och gärna också i re-

lation till vad som görs nationellt på myndighetssidan och inom EU. Här 

skjuter man dessa vanskliga frågor framför sig istället för att hantera dem 

där de naturligt hör hemma, dels för att frågorna är vanskliga, men också 

för att man haft en tidspress och velat komma i mål med en handlingsplan 

till 2013 års session.  
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Med dessa farhågor och påpekanden, föreslås att ministerrådet genomför 

handlingsplanen. 

5. Konklusion 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Presidiet att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att ordförandelandets minister i samband med Nordiska rådets 

sessioner även redovisar de gränshinder som man inte kunnat el-

ler velat lösa, samt orsakerna därtill 

 

att sektorerna/ministerråden sätter tydliga och mätbara mål för 

den aktuella perioden 

 
att gränshindersrådet inhämtar synpunkter från Föreningarna Nor-
den och andra aktörer med intresse att avskaffa gränshinder 

 
att gränshinderrådet prioriterar och främjar Nordiska rådets Rek.  
16/2012/presidiet om en nordisk ombudsman 

 

att Nordiska ministerrådet genomför det föreslagna handlingspro-

grammet med beaktande av de kommentarer som avgivits ovan 

 

Presidiet föreslår dessutom att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska ländernas regeringar 

att säkerställa att de nationella medlemmar som utses till det nya 

Gränshinderrådet ges ett starkt mandat, som ger tillräckliga förut-

sättningar för att göra ett gott arbete till fördel för ett gränslöst 

Norden 

  

att tillse att de nationella medlemmarna i Gränshinderrådet har 

tillgång till de kontakter och det nätverk som erfordras för att det 

samlade arbetet ska kunna bli väl förankrat i de nationella admi-

nistrationerna. Politisk och/eller administrativ erfarenhet är en me-

rit 

 

 

 

Vilnius den 2 december 2013 

Bente Stein Mathisen (H) 

Bertel Haarder (V) 

Hans Wallmark (M) 

Helgi Hjörvar (A) 

Karin Gaardsted (S) 

Høgni Hoydal (T) 

 

Karin Åström (S) 

Kimmo Sasi (saml) 

Marit Nybakk (A) 

Simo Rundgren (cent) 

Åsa Torstensson (C) 

 

 

 

 

 

 


