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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 
hallitusten keskeisille viranomaisille annetta-
vasta tehtävästä vapaan liikkuvuuden helpot-
tamiseksi Pohjoismaissa 

 
Työ rajaesteiden poistamiseksi yksityishenkilöiden ja yritysten ra-
jat ylittävän toiminnan tieltä Pohjoismaissa on yksi pohjoismaisen 
yhteistyön tärkeitä osa-alueita. Osa rajaesteistä on ratkaistava 
lainmuutoksilla, kun taas osa voidaan ratkaista hallinnon tai käy-
tännön tasolla.  
 
Ratkaisuvaihtoehdoista riippumatta nykyinen ongelma on se, että 
kansallisten viranomaisten vastuulla ei ole osana varsinaista toi-
mintaansa raportoida hallituksille ongelmista, jotka johtuvat siitä, 
että kansallisia lakeja ja säädöksiä tai pohjoismaisten ja eurooppa-
laisten lakien ja säädösten soveltamista ei koordinoida muiden 
Pohjoismaiden kanssa. 
 
Tällä hetkellä keskeisten viranomaisten tehtäviin ei myöskään kuu-
lu osana varsinaista toimintaansa tehdä sääntömuutoksia tai 
muuttaa käytäntöjään tavoitteena helpottaa ihmisten ja yritysten 
rajat ylittävää toimintaa Pohjoismaissa. 
 
Pohjoismaiden keskeiset viranomaiset (laitokset, hallitukset ja 
muut) saavat toimivaltansa maiden hallituksilta eri tavoin. Maiden 
välillä on eroja; joissain maissa vastuu kuuluu ministerille, kun 
taas toisissa viranomaiset ovat enemmän tai vähemmän itsenäisiä. 
Tehtäväkuvaukseen sisältyy tyypillisesti viranomaisen vastuualueet 
sekä jossain määrin yksityiskohtaisempi ohjaus. Osa ohjeista on 
yleisiä ja voimassa toistaiseksi, kun taas osa on vuosittain päätet-
täviä ja poliittisesti ohjattuja. 
 
Pohjoismaiden vapaan liikkuvuuden helpottamisen kannalta olisi 
toivottavaa, että hallitukset antaisivat tehtävänannoissaan tai po-
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liittisissa päätöksissään keskeisille viranomaisilleen tehtäväksi 
sääntöjä yksinkertaistamalla tai käytäntöjä muuttamalla edistää 
vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa sekä tunnistaa säädösten risti-
riitaisuuksia ja raportoida ministeriöille silloin, kun Pohjoismaat so-
veltavat kansallisia, pohjoismaisia ja eurooppalaisia säädöksiä eri 
tavoin. 

 
Yllä esitetyn perusteella ehdotetaan, että  

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne antavat kansallisille viranomaisille tehtäväksi osana varsi-
naista toimintaa mukauttaa sääntöjä juoksevasti sekä tarkastella 
voimassa olevien sääntöjen käytännön toteutusta Pohjoismaiden 
välisen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi. 
 
että ne velvoittavat kansallisia viranomaisia tunnistamaan rajaes-
teitä ja raportoimaan hallituksille rajaesteistä, jotka vaikeuttavat 
ihmisten ja yritysten rajat ylittävää toimintaa Pohjoismaissa ja jot-
ka viranomaisen soveltaessa lainsäädäntöä tai sääntöjä ilmenevät 
suhteessa toisen Pohjoismaan vastaavaan lainsäädäntöön tai sään-
töihin. 

 
 
Kööpenhaminassa 9. lokakuuta 2014 

Anders Eriksson (ÅF)  
 


