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BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG 

Näringsutskottets betänkande över 

 

Medlemsförslag 
om regeringarnas uppdrag till sina centrala 
myndigheter om att underlätta den fria rör-
ligheten i Norden 

1. Utskottets förslag 

Näringsutskottet föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska ländernas regeringar 

att de nationella myndigheterna, som en del av sina ordinarie upp-
drag, får i uppdrag att löpande göra regelförändringar, samt se 
över den praktiska tillämpningen av gällande regelverk, för att un-
derlätta den fria rörligheten i Norden 
 
att de nationella myndigheterna löpande åläggs att identifiera och 
till regeringarna inrapportera sådana gränshinder som drabbar en-
skilda och företag 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 uppdrag att tillsätta gemensamma arbetsgrupper, kopplade till 
relevanta nordiska avtal och konventioner, för att säkerställa att 
tolkningen och tillämpningen av dessa är så likartad som möjligt, 
samt för att tillsammans utarbeta vägledningar till de handläggare 
som ska tillämpa dessa nordiska överenskommelser 

2. Bakgrund 

Vissa gränshinder måste lösas via lagstiftningsändringar, medan andra 
kan lösas på mer administrativ/praktisk nivå. Oavsett var lösningen på ett 
gränshinder ligger, utgör det idag ett problem att nationella myndigheter 
inte har i uppdrag att, som en del av sin ordinarie verksamhet, till rege-
ringarna inrapportera problem som beror på att nationella lagar och reg-
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ler, eller tillämpningen av Nordiska eller europeiska dito, inte fungerar i 
samspel med andra länders.  
 
Inte heller har de centrala myndigheterna idag i uppdrag att, som en del 
av sin ordinarie verksamhet, genomföra regelverksförändringar eller ändra 
praxis i syfte att underlätta tillvaron för personer och företag som är verk-
samma över gränserna. 
 
Påstötningar från större konsultbyråer i Norden har blottat det faktum att 
de nordiska myndigheterna tolkar och tillämpar de nordiska överenskom-
melserna olikt. Detta skapar en rättsosäkerhet som vi borde kunna und-
vika. Här borde regeringarna ge sina centrala myndigheter i uppdrag att 
tillsammans verka för en mer likartad förståelse och tillämpning av de 
nordiska avtalen. 
 
De nordiska ländernas centrala myndigheter (verk, styrelser, direktorat 
etc.) får sina uppdrag/mandat från respektive regering på olika sätt. Inte 
minst finns det en skillnad mellan länder som har ministerstyre och länder 
som har mer eller mindre självständiga myndigheter. I dessa uppdragsbe-
skrivningar framgår typiskt vilka ansvarsområden myndigheten har, samt 
en olik grad av detaljstyrning. Vissa instruktioner är övergripande och gäl-
ler tills vidare, medan andra är årliga och mer politiskt styrda. 

3. Remissbehandling 

Medlemsförslaget har inte varit på remiss, men har cirkulerat bland juris-
ter på Nordiska ministerrådets gränshindersekretariat. Förslaget har vi-
dare diskuterats under Nordiska rådets session i Stockholm, hösten 2014. 

4. Utskottets synpunkter 

För att underlätta den fria rörligheten i Norden, vore det önskvärt om re-
geringarna, via sina uppdragsbeskrivningar/politiska beslut, gav sina cen-
trala myndigheter i uppdrag att genom regelförenklingar och ev. ändrad 
praxis underlätta den fria rörligheten i Norden samt att myndigheterna får 
i uppdrag att identifiera och till ministerierna inrapportera när regelverks-
krockar mellan nordiska länder uppdagas i samband med tillämpningen av 
de nationella, nordiska och europeiska regelverken. 

Det behövs också gemensamma vägledningar för handläggare, som hjäl-
per dem att tillämpa nordiska konventioner och avtal, så att de nordiska 
avtalen tillämpas likt i de nordiska länderna. En process varigenom de 
nordiska överenskommelserna gås igenom samfällt i Norden, kan också 
bidra till att synliggöra eventuella olikheter i tolkningar och tillämpningar 
av dessa överenskommelser. Den insikten i sig kan underlätta den fria 
rörligheten bland dem som är berörda av det aktuella avtalet. 
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5. Konklusion 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Näringsutskottet att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att de nationella myndigheterna, som en del av sina ordinarie upp-
drag, får i uppdrag att löpande göra regelförändringar, samt se 
över den praktiska tillämpningen av gällande regelverk, för att un-
derlätta den fria rörligheten i Norden 
 
att de nationella myndigheterna löpande åläggs att identifiera och 
till regeringarna inrapportera sådana gränshinder som drabbar en-
skilda och företag 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 uppdrag att tillsätta gemensamma arbetsgrupper, kopplade till 
relevanta nordiska avtal och konventioner, för att säkerställa att 
tolkningen och tillämpningen av dessa är så likartad som möjligt, 
samt för att tillsammans utarbeta vägledningar till de handläggare 
som ska tillämpa dessa nordiska överenskommelser 

 
 
Mariehamn den 27 januari 2015 

Anders Eriksson (ÅF) 
Eero Suutari (saml) 
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Rikard Larsson (S) 
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MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag om regeringarnas uppdrag till 
sina centrala myndigheter om att underlätta 
den fria rörligheten i Norden 

 
Ett viktigt samarbetsområde inom det nordiska samarbetet, är arbetet 
med att undanröja gränshinder för enskilda och företag som verkar över 
de nordiska gränserna. Vissa gränshinder måste lösas via lagstiftnings-
ändringar, medan andra kan lösas på mer administrativ/praktisk nivå.  
 
Oavsett var lösningen på ett gränshinder ligger, utgör det idag ett pro-
blem att nationella myndigheter inte har i uppdrag att, som en del av sin 
ordinarie verksamhet, till regeringarna inrapportera problem som beror på 
att nationella lagar och regler, eller tillämpningen av Nordiska eller euro-
peiska dito, inte fungerar i samspel med andra länders. 
 
Inte heller har de centrala myndigheterna idag i uppdrag att, som en del 
av sin ordinarie verksamhet, genomföra regelverksförändringar eller ändra 
praxis i syfte att underlätta tillvaron för personer och företag som är verk-
samma över gränserna. 
 
De nordiska ländernas centrala myndigheter (verk, styrelser, direktorat 
etc.) får sina uppdrag/mandat från respektive regering på olika sätt. Inte 
minst finns det en skillnad mellan länder som har ministerstyre och länder 
som har mer eller mindre självständiga myndigheter. I dessa uppdragsbe-
skrivningar framgår typiskt vilka ansvarsområden myndigheten har, samt 
en olik grad av detaljstyrning. Vissa instruktioner är övergripande och gäl-
ler tills vidare, medan andra är årliga och mer politiskt styrda. 
 
För att underlätta den fria rörligheten i Norden, vore det önskvärt om re-
geringarna, via sina uppdragsbeskrivningar/politiska beslut, gav sina cen-
trala myndigheter i uppdrag att genom regelförenklingar och ev. ändrad 
praxis underlätta den fria rörligheten i Norden samt att myndigheterna får 
i uppdrag att identifiera och till ministerierna inrapportera när regelverks-
krockar mellan nordiska länder uppdagas i samband med tillämpningen av 
de nationella, nordiska och europeiska regelverken. 
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Det föreslås därför att  

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att de nationella myndigheterna, som en del av sina ordinarie upp-
drag, får i uppdrag att löpande göra regelförändringar samt se 
över den praktiska tillämpningen av gällande regelverk, för att un-
derlätta den fria rörligheten i Norden 
 
att de nationella myndigheterna, löpande åläggs att identifiera och 
till regeringarna inrapportera sådana gränshinder som drabbar en-
skilda och företag som verkar över gränserna i Norden och som 
uppdagas i samband med myndighetens lagstiftningstillämpning 
eller regeltillämpning, i relation till motsvarande regelverk i andra 
nordiska länder. 

 
 
Köpenhamn 9 oktober 2014 

Anders Eriksson (ÅF)  
 
 


