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Medlemsförslag 
om att grunda nationella rådgivningskommittéer för gränshinderfrågor i 
de nordiska länderna 

Förslag 

Den finska delegationen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att alla nordiska länder skulle skapa nationella rådgivningskommittéer för 

gränshinderfrågor för att effektivisera och organisera gränshinderarbetet 

nationellt. Rådgivningskommittéer föreslås även till de självstyrande områ-

dena. 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att alla nordiska länder skulle skapa nationella rådgivningskommittéer för 

gränshinderfrågor för att effektivisera och organisera gränshinderarbetet 

nationellt. Rådgivningskommittéer föreslås även till de självstyrande områ-

dena. 

Bakgrund 

Gränshinderarbetet står högt på den politiska dagordningen i Norden. Mobiliteten 

mellan de nordiska länderna är viktig och hör tätt samman med ekonomisk tillväxt 

och ökad sysselsättning. Gränshinderarbetet har tre fokusområden: att undanröja ex-

isterande gränshinder, att förebygga så att nya gränshinder inte uppstår och att in-

formera om gällande lagar och regler. De flesta av de gränshinder som orsakar pro-

blem för invånare och företag när de rör sig över de nordiska gränserna är identifie-

rade, och en lång rad aktörer arbetar för att avlägsna så många som möjligt av dem. 

Den centrala aktören i Nordisk samarbete är Gränshinderrådet. 

 

Ett effektivt gränshinderarbete förutsätter en effektiv organisation. I Finland har Po-

hjola-Nordens rådgivningskommitté specialiserat sig på nordiskt gränshinderarbete. 

Rådgivningskommittén fungerar som nationella förberedningsmöten inför gränshin-

derrådets möten. Kommittén sammanträder 3-4 gånger årligen, alltid några veckor 

före Gränshinderrådets möte. Rådgivningskommittén diskuterar brett de gränshin-

der som kommit upp i olika förvaltningsgrenar och ministerier och ger ett bra un-

derlag för den finska representanten att bekämpa gränshinder i Gränshinderrådets 

möte. Kommitténs viktigaste uppgifter är att utbyta information och att i ett tidigt 

skede identifiera gränshinder samt rapportera av dem. 
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Kommittén består av representanter från Gränshinderrådet, Finlands riksdag, utri-

kesministeriet, Nordkalotts gränsrådgivning, arbets- och näringsministeriet, social- 

och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, Skatteförvaltningen, Folkpensionsan-

stalten, Pensionsskyddscentralen, Utbildningsstyrelsen, Befolkningsregistercen-

tralen och Nordiska ministerrådets Hallå Norden i Finland.  Rådgivningskommittén är 

unik i Norden och den erbjuder värdefullt informationsutbyte mellan representanter-

na.  

 

De positiva erfarenheter man har fått av rådgivningskommitténs arbete kunde fun-

gera som exempel för organiseringen av gränshinderarbetet även i andra nordiska 

länder och självstyrande områden. 
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