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BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM 
FRAMSTÄLLNING 

 

 

Mandat och national förankring av gränshin-
dersrådet 

1. Framställning 

Framställningen har följande ordlyd: 
 

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 

2. Meddelande nordiska ländernas regeringar 

Samarbetsministrarna upprättade den 1 januari 2014 ett Gränshinderråd 
där samtliga nordiska länder samt Färöarna, Grönland och Åland har en 
nationell medlem. Särskild vikt läggs på att medlemmarna har speciella 
kompetenser i form av nätverk och erfarenheter av att verka på områden 
där gränshinder finns. Utöver de nationella medlemmarna består rådet av 
generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet och en representant från 
Nordiska rådet erbjuds att delta i arbetet i syfte att säkra informationsut-
bytet mellan rådet och Nordiska ministerrådet.  
 
Ordförandeskapet i Gränshinderrådet skiftar årligen mellan de nationella 
medlemmarna och följer ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. 
Generalsekreteraren ansvarar för att prioriterade gränshinder från Gräns-
hinderrådet förs vidare till ministerråd och ämbetsmannakommittéer un-
der Nordiska Ministerrådet. Gränshinderrådet skall leda gränshinderarbe-
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tet i samarbete med generalsekreteraren och ha en löpande och tät kon-
takt med sitt nationella NSK-kontor och med aktuell samarbetsminister. 
 
Gränshinderrådets nationella representanter får ett tydligt uppdrag att 
samarbeta med de aktörer som nationellt kan bidra till att få gränshinder 
lösta för individer och företag i Norden. Detta samarbete omfattar bl.a. de 
gränsregionala informationstjänsterna, ministrar och departement i de 
nordiska huvudstäderna, nationella förvaltningar och myndigheter, parla-
mentariker med flera. Insatsen skall knytas närmare den operativa nivån i 
länderna, så att departement, myndigheter och förvaltningar reellt kan 
avsluta och avlägsna gränshinder genom tidig involvering och ansvarsta-
gande i arbetet. 
 
Varje medlem i Gränshinderrådet har ansvar för att förankra och tillrät-
talägga arbetet med att lösa gränshinder nationellt. I detta syfte kommer 
nätverk och en gränshindersarbetsgrupp med nationella aktörer etableras 
där sådana ej redan finns. Baserat på uppgifter från nätverk och arbets-
grupper skall Gränshinderrådet ta fram de gränshinder som skall priorite-
ras i arbetet och sedan lotsa dem till rätt instans. Varje nationell medlem i 
Gränshinderrådet väljer ut, tillsammans med sina nationella kontakter, 
och driver sina gränshinderfrågor utifrån de arbetsmetoder som passar 
bäst för respektive gränshinder samt sitt lands politiska uppföljnings- och 
redovisningskultur. 
 
Rådet skall också bidra till att länderna inte upprättar nya gränshinder i 
samband med att nya nationella lagar eller EU-rättsakter ändras eller nya 
införs. 
  
Gränshinderrådet skall främst prioritera gränshinder som uppkommer 
inom arbetsmarknads-, social- och utbildningsområdet som är möjliga att 
förändra genom avtal och regeländringar. Målet är att få avklarat 5-10 
nordiska gränshinder per år i regi av Gränshinderrådet. För att samordna 
de nordiska gränshindren har Nordiska ministerrådet utvecklat en gräns-
hinderdatabas där man lagt in samtliga identifierade gränshinder. Detta 
för att enkelt och effektivt få en bild över antalet existerande gränshinder 
och deras status. Gränshinderrådets arbete blir genom gränshinderdata-
basen transparent, vilket skall verka för att såväl medborgare och företag 
som departement och myndigheter skall känna sig delaktiga i gränshin-
derarbetet. 
 
Gränshinderrådets gränshindersarbete skall vara resultatorienterat och 
mätbart, vilket innebär att man skall kunna analysera, utvärdera och vida-
reutveckla gränshinderarbetet löpande under mandatperioden.    
Minst en gång per år skall gränshinderrådsmedlemmarna redovisa och ge 
statusrapporter om de utvalda gränshindren till sin samarbetsminister. 
Samarbetsministrarna skall varje år under Nordiska rådets session pre-
sentera resultaten av ländernas, ministerrådens och Gränshinderrådets 
gränshinderarbete.  
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3. Presidiets betänkande 

Præsidiet følger med tilfredshed arbejdet i Grænsehindringsrådet, hvor 
Nordisk Råd også er repræsenteret. Præsidiet er ligeledes særdeles til-
freds med den sammensætning og det høje niveau, som Grænsehin-
dringsrådet udgør. Det vidner om, at de nordiske lande prioritterer indsat-
sen mod grænsehindringer højt. 

På baggrund af ovenstående foreslår Presidiet, 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser  
Fremst. 42/2013  som færdigbehandlet for rådets vedkommende. 
 
 

Kungälv den 4. juni 2014 

Bertel Haarder (V) 
Hans Wallmark (M) 
Helgi Hjørvar (A) 
Høgni Hoydal (T) 
Höskuldur Þórhallson (F) 
Juho Eerola (saf) 
Karin Gaardsted (S) 

Karin Åström (S) 
Kimmo Sasi (saml) 
Marit Nybakk (A) 
Michael Tetzschner (H) 
Simo Rundgren (cent) 
Åsa Torstensson (C) 
 

 


