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Behandlas i Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden 
 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över 

Ministerrådsförslag 

om nyt samarbejdsprogram for energi 2018-2022 

Förslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att bli mer tydliga i sina avsikter och ambitioner, innan man igångsätter det 

nya samarbetsprogrammet. 

Bakgrund 

Nordiska ministerrådet har beslutat att ta fram ett nytt nordiskt energipolitiskt sam-

arbetsprogram för perioden 2018-2021, som fortsättning på det nu gällande hand-

lingsprogrammet för det nordiska energipolitiska samarbetet 2014–2017. 

 

Utskottet för Tillväxt och Utveckling i Norden har haft en löpande muntlig dialog 

med energisektorn i NMR, där utskottets medlemmar har beretts möjlighet att in-

komma med önskemål och kommentarer rörande det kommande samarbetspro-

grammet. Flera av förslagen har också inarbetats i förslaget till samarbetsprogram.  

 

Den 30 oktober fick Utskottet för Tillväxt och Utveckling i Norden i all förtrolighet ta 

del av ett skriftligt förslag till samarbetsprogram. Ministrarna diskuterar sedan för-

slaget på sitt möte den 23 november, efter att ha mottagit betänkandet från Nor-

diska rådets Utskott för Tillväxt och Utveckling. 

Utskottets synpunkter 

I förslaget till samarbetsprogram nämns flertalet av de saker som Nordiska rådet har 

lyft fram i sin rapport från 2016, ”Grønn energi i Norden1”, samt en del av de förslag 

som Jorma Ollila lyfter fram som förslag i sin strategiska genomlysning och rappor-

ten ”Stærkt i dag – stærkere i morgen: Nordisk energisamarbejde”2.  

 

Dock finns det anledning att peka på ett antal områden i förslaget där ministerrådet 

gärna kunde bli mer tydligt.  

 

                                                                    
1 http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A943530&dswid=338  

2 http://www.norden.org/da/aktuelt/video/staerkt-i-dag-2013-staerkere-i-morgen-nordisk-energisamarbejde/ 
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Många utmaningar och samarbeten omnämns, men det sägs väldigt lite om vad man 

tillsammans har tänkt sig att göra rent operativt/vilka avsikter och ambitioner man 

har. Vad innebär ”att fortsätta samarbeta”? På vilka områden kan man gå längre än 

att utbyta erfarenheter? Finns det en ambition om att harmonisera till exempel de 

nationella stödordningarna för att få till en mer välfungerande gemensam elmark-

nad/stödja övergången till förnyelsebara energikällor? Om Norden önskar stödja 

övergången till hållbara energilösningar, behöver vi säkerställa en gemensam ener-

gimarknad baserad på ett större befolkningsunderlag. Vi måste också säkerställa att 

elnätet i Norden fungerar och att kraftbolagen/nätoperatörerna inte har möjlighet 

att agera på ett sätt som underminerar detta. Hur tänker man rent operativt använda 

ländernas erfarenheter kring energieffektivisering inom t.ex. den energiintensiva in-

dustrin? Är länderna inställda på att öka resurserna till gemensam nordisk energi-

forskning som föreslagits i Jorma Ollilas rapport? 

 

Koordineringen gentemot EU kan kräva en nordisk organisering av nytt slag för att 

kunna fungera. Det är osannolikt att länderna, inom ramen för ett roterande ordfö-

randeskap, kan driva och samordna gemensamma nordiska positioner gentemot EU. 

Avser ministerrådet/regeringarna omorganisera sitt sätt att samarbeta i förhållande 

till EU? Vilka gemensamma positioner vill länderna driva gentemot EU? Vad önskar 

länderna till exempel i förhållande till EUs direktiv om förnyelsebar energi (bioe-

nergi)? 

 

Ett samarbetsprogram har en överordnad karaktär och mycket av det konkreta sam-

arbetet sker i form av olika projekt, och det ska finnas en viss flexibilitet för att kunna 

vara dagsaktuell. Detta till trots saknas en tydligare indikation på vad regeringarna 

avser göra på det politiska området och vilka resultat man önskar uppnå. På vilka 

områden har man gemensamma positioner som man vill driva gemensamt EU och 

hur kommer denna samordning att ske?  Om inte fler gemensamma målsättningar 

uttrycks finns det en risk att samarbetet fortgår i en allmän ”business as usual”-anda.  

 

Energiområdet torde vara ett av de politikområden där det borde vara allra lättast att 

ta ett steg i riktning av att bli ”världens mest integrerad region”, som statsministrar-

na deklarerat som sin ambition. Det nya samarbetsprogrammet för energi borde av-

spegla denna ambition bättre. 

 

Ministerrådet uppmanas att än en gång se på Nordiska rådets energirapport och 

Jorma Ollila förslag, samt att överväga om man inte kan finna fler gemensamma 

målsättningar, ståndpunkter och strategier för att nå energismarta mål för Norden, 

Europa och världen. Nordiska rådets Utskott för Tillväxt och Utveckling anser att 

Norden nu har ett gyllene tillfälle att påverka EU och att fortsätta att hålla täten på 

energiområdet, men det kräver mer än ”business as usual” och nationellt särtän-

kande. 

 

I ljuset av detta föreslås att följande områden läggs till i samarbetsprogrammet: 
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 Att det tas fram gemensamma metoder och ramar för utvecklandet av de 

nordiska ländernas nationella energi- och klimatplaner, och att länderna i 

samband med framtagandet av sådana planer, genomför remisser som invol-

verar övriga nordiska länder. 

 

 Att målsättningen om en gemensam nordisk slutanvändarmarknad tydlig-

görs i programmet. 

 

 Att samarbete om energieffektivisering i de energiintensiva industrierna i 

Norden, tas med i programmet. 

 

 Att programmet innehåller ett mål om harmonisering av stödordningarna för 

övergången till förnyelsebar energi. 

 

 Att Nordiska ministerrådet får mandat att lägga tillrätta för gemensamma 

nordiska energipolitiska förslag och ställningstaganden i relation till EU.  

 

 Att det uttrycks ett tydligt stöd för att stärka en gemensam nordisk energi-

forskning genom att kombinera nordiska och nationella forskningsmedel, 

med en målsättning om att kunna investera 500 MDKK per år i gemensam 

nordisk energiforskning. 

 

Utskottet/Nordiska rådet planerar att under våren 2018 bjuda in energiministrarna till 

en ”höring” om det nordiska energisamarbetet, för att få närmare klarhet i på vilket 

sätt länderna avser agera för att maximera den gemensamma och nationella nyttan 

av nordiskt energisamarbete. 

 

 

Köpenhamn, den 17 november 2017 
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