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MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag 
regeringarnas uppdrag till sina centrala myn-
digheter om att underlätta den fria rörlighet-
en i Norden 

 
Ett viktigt samarbetsområde inom det nordiska samarbetet, är arbetet 
med att undanröja gränshinder för enskilda och företag som verkar över 
de nordiska gränserna. Vissa gränshinder måste lösas via lagstiftnings-
ändringar, medan andra kan lösas på mer administrativ/praktisk nivå.  
 
Oavsett var lösningen på ett gränshinder ligger, utgör det idag ett pro-
blem att nationella myndigheter inte har i uppdrag att, som en del av sin 
ordinarie verksamhet, till regeringarna inrapportera problem som beror på 
att nationella lagar och regler, eller tillämpningen av Nordiska eller euro-
peiska dito, inte fungerar i samspel med andra länders. 
 
Inte heller har de centrala myndigheterna idag i uppdrag att, som en del 
av sin ordinarie verksamhet, genomföra regelverksförändringar eller ändra 
praxis i syfte att underlätta tillvaron för personer och företag som är verk-
samma över gränserna. 
 
De nordiska ländernas centrala myndigheter (verk, styrelser, direktorat 
etc.) får sina uppdrag/mandat från respektive regering på olika sätt. Inte 
minst finns det en skillnad mellan länder som har ministerstyre och länder 
som har mer eller mindre självständiga myndigheter. I dessa uppdragsbe-
skrivningar framgår typiskt vilka ansvarsområden myndigheten har, samt 
en olik grad av detaljstyrning. Vissa instruktioner är övergripande och gäl-
ler tills vidare, medan andra är årliga och mer politiskt styrda. 
 
För att underlätta den fria rörligheten i Norden, vore det önskvärt om re-
geringarna, via sina uppdragsbeskrivningar/politiska beslut, gav sina cen-
trala myndigheter i uppdrag att genom regelförenklingar och ev. ändrad 
praxis underlätta den fria rörligheten i Norden samt att myndigheterna får 
i uppdrag att identifiera och till ministerierna inrapportera när regelverks-
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krockar mellan nordiska länder uppdagas i samband med tillämpningen av 
de nationella, nordiska och europeiska regelverken. 

 
Det föreslås därför att  

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att De nationella myndigheterna, som en del av sina ordinarie 
uppdrag, får i uppdrag att löpande göra regelförändringar samt se 
över den praktiska tillämpningen av gällande regelverk, för att un-
derlätta den fria rörligheten i Norden. 
 
att De nationella myndigheterna, löpande åläggs att identifiera och 
till regeringarna inrapportera sådana gränshinder som drabbar en-
skilda och företag som verkar över gränserna i Norden och som 
uppdagas i samband med myndighetens lagstiftningstillämpning 
eller regeltillämpning, i relation till motsvarande regelverk i andra 
nordiska länder. 
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