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Rekommandationen lyder:
1.

att kartlägga om det finns nationella regelverk som oavsiktligt hämmar
framför allt små- och mellanstora företags möjligheter att etablera sig,
bedriva handel eller rekrytera personal över de nordiska gränserna

2.

att undersöka om det finns nationella regler eller branschregler som
försvårar internethandel över gränserna i Norden

3.

att arbeta fram digitala ID-lösningar som uppfyller samtliga nordiska
länders säkerhetsbehov men samtidigt underlättar en gemensam digital
marknad i Norden

4.

att motverka uppkomsten av nya nationella byggstandarder, och istället
verka för att nya byggstandarder blir helnordiska, och på sikt europeiska

5.

att initiera proaktiva insatser för att understödja modebranschens önskan
att branda nordiskt mode baserat på ekologisk hållbarhet och socialt
ansvarstagande

6.

att underlätta små- och mellanstora företags möjligheter att etablera sig,
bedriva handel och rekrytera personal över gränserna i Norden, genom
att tillhandahålla adekvat och samlad information på de större nordiska
språken

7.

att efter beaktande av ovanstående genomföra samarbetsprogrammet

8.

att anpassa ministerrådets mötesdatum fortsättningsvis, i förhållande till
de saker som ska framläggas för rådet på sessionen”

Nordisk Ministerråd meddeler:
Ministerrådet for Næring har med sit samarbejdsprogram for erhvervs- og
innovationspolitikken valgt at fokusere på udvalgte områder og sektorer, som
vurderes at være vigtige indsatsområder for norden. Løsninger inden for
disse prioriterede indsatsområder skal være med til at imødekomme nogle af
samfundsudfordringerne, som Norden vil stå over for i fremtiden.
Indsatsområderne er også i tråd med Nordisk Ministerråds vigtige generelle
indsatsområder som bl.a. holdbar udvikling og grøn vækst. De prioriterede
områder er: entreprenørskab og finansiering, grøn vækst, nye
velfærdsløsninger, kultur og kreativitet for vækst. Inden for disse områder vil
der blive igangsat fem fyrtårnsprojekter, og man vil i sin øvrige virksomhed
prioritere disse områder. Projekterne er: Nordisk partnerskab for
entreprenørskab og finansiering, Innovative nordiske digitale løsninger,
Nordic Built 2.0, Innovative nordiske velfærdsløsninger, Nordisk partnerskab
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for ekspansion af kulturelle og kreative erhverv. Svaret på Nordisk Råds
anbefalinger skal ses i denne sammenhæng.
1. anbefaling
Ministerrådet er enig med Nordisk Råd i, at grænsehindringsområdet er et
vigtigt område for innovations- og erhvervspolitikken, og navnlig når det
gælder udfordringerne for små- og mellemstore virksomheder. Derfor
prioriterer Nordisk Ministerråd og Nordisk Innovation også dette i høj grad
fremover ved bl.a. Grænsehindringsrådet. Man vil endvidere bede Nordisk
Innovation om at sammenholde de seneste ca. 5 års kortlægninger på
området, og på baggrund heraf nedsætte en gruppe af repræsentanter fra
landende. Gruppen skal komme med konkrete anbefalinger til, hvad man kan
gøre i hvert af landene for at nedbryde disse grænsehindringer. Ministerrådet
vil hertil lægge vægt på, at alle fyrtårnsprojekterne i samarbejdsprogrammet
har et særligt fokus på grænsehindringer, hvor det er relevant. Endelig vil
Ministerrådet sørge for at samarbejde med Grænsehindringsrådet og komme
med indspil deres arbejde.
2. anbefaling
Ministerrådet ønsker mere fri bevægelighed af varer og tjenester i Norden,
samt en øget integration af de nordiske markeder. Og Ministerrådet ser gerne
internethandlen i norden som en løftestang herfor. Derfor vil Ministerrådet
bede Nordisk Innovation om at sammenholde tilgængelig information på
området og komme med anbefalinger til, hvad der bør gøres på området.
Landenes konkurrencemyndigheder eller andre myndigheder involveres efter
behov. Hvis det er relevant, inddrages problemstillingen i fyrtårnsprojektet
innovative digitale løsninger.
3. anbefaling
I analysen af mulighederne for øget integration at internethandelen vil det
være naturligt også at undersøge om, der er muligheder for at understøtte et
fælles digitalt nordisk marked. Nordisk Innovation vil undersøge om, hvad
der i den forbindelse giver mening ift. eID på nordisk eller på EU-plan under
hensyntagen til det arbejde som allerede pågår på EU-niveau.
4. anbefaling
Via projektet Nordic Region as standard maker vil Ministerrådet fortsat
arbejde for at udvikle fælles byggestandarder inden for det grønne område
samt at disse bliver foregangsstandarder i EU. Arbejdet med
byggestandarder vil også være et område som Grænsehindringsrådet vil
arbejde med. Konkret vil man inden for projektet inkludere en vurdering af
harmoniseringen af byggesektoren i Norden. Intentionen er, at man også
fremover i nye projekter som fx Nordic Built 2.0 og i sin øvrige indsats vil
arbejde for at modvirke fremkomsten af nye nationale standarder og regler,
der medfører grænsehindringer.
Ministerrådet har også konkret foreslået Nordisk Innovation at udarbejde et
projektforslag for et udvidet samarbejde med de nordiske
standardiseringsorganisationer, hvor brancheorganisationer, virksomheder og
relevante myndigheder indgår som projektdeltagere. Projektet skal have som
formål at harmonisere standarder og regler på prioriterede områder.
Projektet skal både se på eksisterende regler og standarder, samt sikre en
mere ensartet implementering af europæiske lovbestemmelser og
standarder. Projektet skal efterstræbe, at fælles nordiske standarder giver
grundlag for europæiske standarder, hvilket kan fremme nordisk
konkurrencekraft.
5. anbefaling
Det er vigtigt, at de nordiske mode- og tekstilvirksomheder udvikler
bæredygtige forretningsmodeller, således at de fremover er rustet til en
fremtid med knappe ressourcer og øget fokus på ansvarlighed. På opdrag fra
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statsministrene har Ministerrådet for Miljø igangsat et grøn vækst initiativ om
teknikker og metoder inden for affaldshåndtering, der blandt andet ser på
bæredygtighed inden for mode og tekstilbranchen, og Ministerrådet for
Næring er involveret. Der foreligger allerede delrapporter, og disse resultater
skal udvikles yderligere med henblik på policyanbefalinger. Resultaterne fra
projektet vil også blive taget med i det videre arbejde i KreaNord, og i det
arbejde som Nordisk Innovation gør inden for området. KreaNord, et
statsministerinitiativ som startede i 2008, har til formål at styrke de kreative
industrier i Norden. Igennem KreaNord har Ministerrådet for Næring siden
2008 arbejdet på at lave fælles nordiske indsatser for at fremme kreative
industrier. De kreative erhverv omfatter også modebranchen. Størstedelen af
KreaNords midler går i dag til KreaNords program for kulturelle og kreative
erhverv, som er et støtteprogram, der i 2013 havde 3 millioner danske
kroner til udbud. Formålet med dette program er at opnå større
gennemslagskraft både i Norden og internationalt for kulturelle og kreative
erhverv. Et særligt fokusområde for programmet i 2014 har været
internationalisering, herunder især øget international gennemslagskraft, hvor
bæredygtig udvikling et vigtigt element.
6. anbefaling
Ministerrådet ønsker, at det bliver nemmere for små- og mellemstore
virksomheder at drive handel og etablere sig på tværs af de nordiske lande.
Såfremt forundersøgelsen som udføres af Nordisk Innovation inden for
rammen af Nordisk Ministerråds grænsehindringsarbejde om en webbaseret
informationstjeneste til små- og mellemstore virksomheder viser, at der er
behov for yderligere tiltag i den retning, vil dette indgå i Ministerrådets
overvejelser for nye initiativer.
7. anbefaling
Ministerrådet vil så vidt muligt inddrage Rådets anbefalinger i
implementeringen af samarbejdsprogrammet, hvor det er relevant.
8. anbefaling
Ministerrådet finder behandlingen af sagen op til Nordisk Råds seneste
session utilfredsstillende, og man vil lægge stor vægt på at overholde Nordisk
Råds frister fremover.
Nordisk Ministerråd anser på den baggrund at rekommandationen kan
afskrives.
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