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BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM
FRAMSTÄLLNING

Utskottet för tillväxt och utvecklings betänkande över

Regeringarnas uppdrag till sina centrala myndig-
heter om att underlätta den fria rörligheten i Nor-
den

Förslag

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att
Fremst. 4/2015/näring vad angår Regeringarnas uppdrag till sina cen-
trala myndigheter för rådets del är slutbehandlad

Bakgrund

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska ländernas regeringar:

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 underlätta den fria rörligheten
i Norden

att de nationella myndigheterna löpande åläggs att identifiera och till re-
geringarna inrapportera sådana gränshinder som drabbar enskilda och fö-
retag som verkar över gränserna i Norden och som uppdagas i samband
med myndighetens lagstiftningstillämpning eller regeltillämpning, i relation
till andra nordiska länder

att de nordiska ländernas regeringar ger sina centrala myndigheter i upp-
drag att tillsätta gemensamma arbetsgrupper, kopplade till relevanta nor-
diska avtal och konventioner, för att säkerställa att tolkningen och till-
lämpningen av dessa är så likartad som möjligt, samt för att tillsammans
utarbeta vägledningar till de handläggare som ska tillämpa dessa nordiska
överenskommelser
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Nordisk Ministerråd meddeler:
De nordiske regeringer er enige i behovet for at sikre, at regler og praksis
i de nordiske lande forstås ens og således ikke unødigt hindrer den frie
bevægelighed for borgere og virksomheder.

De nordiske regeringer overvejer således løbende, om der er behov for at
styrke den igangværende indsats for at sikre fri bevægelighed i Norden for
borgere og virksomheder.

I regi af Grænsehindringsrådet, der er etableret af Nordisk Ministerråd,
følges der løbende op på identificerede grænsehindringer for at sikre den
frie bevægelighed for borgere og virksomheder i Norden.

De foreslåede initiativer vurderes at være administrativt omfattende og
tidskrævende at gennemføre. På baggrund af de indkomne høringssvar
vurderes der ikke at være behov for at nedsætte nye arbejdsgrupper til
regel- og praksisfortolkning. Det vurderes, at det vil være mere hen-
sigtsmæssigt at anvende Grænsehindringsrådet til at opnå de ønskede ef-
fekter.

Det forventes afslutningsvis, at de nordiske erhvervsministre på et møde i
Nordisk Ministerråd (MR-NER) sidst på året drøfter, om der er behov for at
styrke den igangværende indsats på området.

Rekommandationen anses for opfyldt.

Utskottets betänkande

Näringsutskottet behandlade meddelandet från Nordiska ministerrådet på
sitt möte den 27 oktober 2015. Av meddelandet att döma såg det inte ut
som om det skulle vara en farbar väg att gå vidare med den direkt i en
politisk dialog. Istället beslutade Näringsutskottet att försöka intressera
Gränshinderrådet i Nordiska ministerrådet, att tillsammans arrangera en
dialogkonferens under 2016, med företrädare för centrala myndigheter i
Norden, i syfte att med dessa diskutera några av de förslag som Nordiska
rådet lyfter fram i sin rekommendation.

Nordiska rådet, genom utskottet för tillväxt och utveckling i Norden
(UVU), har en medlem i ministerrådets Gränshinderråd. Enligt överens-
kommelse med Gränshinderrådets sekretariat, kan UVU, genom sin repre-
sentant i Gränshinderrådet, ta upp detta förslag på näste möte i Gräns-
hinderrådet, som äger rum den 8 mars 2016. Gränshinderrådet brukar
vara lyhörda för förslag som leder till ökad mobilitet och färre gränshin-
der. Således föreslås att Nordiska rådet avslutar behandlingen av den
formella saken i och med detta, och istället fortsätter med direktkontakten
med Gränshinderrådet.

Helsingfors, den 26 januari 2016
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