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Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta

Jäsenehdotus
kansallisten rajaesteneuvontatoimikuntien perustamisesta Pohjoismaihin
Ehdotus
Suomen valtuuskunta ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,
että kaikki Pohjoismaat loisivat kansalliset rajaesteneuvontatoimikunnat tehostaakseen ja järjestääkseen rajaestetyötä kansallisesti. Neuvontakomiteoita suositellaan myös itsehallintoalueille.
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että kaikki Pohjoismaat loisivat kansalliset rajaesteneuvontatoimikunnat tehostaakseen ja järjestääkseen rajaestetyötä kansallisesti. Neuvontakomiteoita suositellaan myös itsehallintoalueille.
Taustaa
Rajaestetyö on tärkeässä asemassa pohjoismaisella poliittisella agendalla. Pohjoismaiden välinen liikkuvuus on tärkeää ja liittyy tiiviisti talouskasvuun ja työllisyyden lisäämiseen. Rajaestetyöllä on kolme kärkitavoitetta: olemassa olevien rajaesteiden
poistaminen, uusien rajaesteiden synnyn ennaltaehkäiseminen sekä vallitsevista laeista ja säännöistä tiedottaminen. Suurin osa rajaesteistä, jotka vaikuttavat ihmisten
ja yritysten liikkuvuuteen Pohjoismaiden rajojen yli, on identifioitu. Näiden rajaesteiden parissa toimii lukuisia toimijoita, keskeisimpänä rajaesteneuvosto.
Tehokkaaseen rajaestetyöhön tarvitaan tehokas organisaatio. Suomessa pohjoismaiseen rajaestetyöhön on erikoistunut Pohjola-Nordenin rajaesteneuvontatoimikunta.
Neuvontatoimikunta toimii kansallisena valmistelukokouksena rajaesteneuvoston
kokouksien alla. Neuvontatoimikunta kokoontuu kolme tai neljä kertaa vuodessa
noin kaksi viikkoa ennen rajaesteneuvoston kokouksia. Neuvontatoimikunnan kokouksissa keskustellaan laajasti esille tulleista rajaesteistä eri hallinnon aloilla, ja se antaa Suomen edustajalle kattavat tiedot työskennellä rajaesteneuvoston kokouksessa.
Toimikunnan tärkein tehtävä on tiedonvaihto yhteiskunnan eri toimijoiden välillä sekä rajaesteiden aikainen identifioiminen ja raportointi.
Neuvontatoimikunnassa on edustajia rajaesteneuvostosta, Suomen eduskunnasta,
ulkoasiainministeriöstä, Pohjoiskalotin rajaneuvonnasta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, oikeusministeriöstä, Verohallinnosta, Kansanelä-

Dnro 17-00196-2

kelaitokselta, Eläketurvakeskuksesta, Opetushallituksesta, Väestörekisterikeskuksesta ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Haloo Pohjola Suomesta. Neuvontatoimikunta on ainoa laatuaan Pohjoismaissa, ja siinä tapahtuva tiedonvaihto on osallistujille tärkeää.
Rajaesteneuvontatoimikunnan myönteiset kokemukset voisivat toimia esimerkkinä
rajaestetyön organisoinnille myös muissa Pohjoismaissa ja itsehallintoalueilla.
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