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Handlingsplan för gränsehindersarbetet  
2014-17 

1. Rekommendation 

Rekommendationen har följande ordlyd: 
 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att ordförandelandets minister i samband med Nordiska rådets 
sessioner även redovisar de gränshinder som man inte kunnat el-
ler velat lösa, samt orsakerna därtill 
 
att sektorerna/ministerråden sätter tydliga och mätbara mål för 
den aktuella perioden 

 
att gränshindersrådet inhämtar synpunkter från Föreningar-
na Norden och andra aktörer med intresse att avskaffa 
gränshinder 
 
att gränshinderrådet prioriterar och främjar Nordiska rådets 
rekommendation 16/2012 om en nordisk ombudsman 
 
att Nordiska ministerrådet genomför det föreslagna handlingspro-
grammet med beaktande av de kommentarer som avgivits ovan 

2. Meddelande från Nordiska ministerrådet 

1) En status utifrån Gränshinderrådets prioriterade gränshinderhinder 
kommer att ges i samband med Nordiska rådets sessioner, detta finns an-
givet i handlingsplanen (s. 20, femte stycket): 
”Samarbetsministrarna i Nordiska ministerrådet ska vart år under Nor-
diska rådets session presentera resultaten av ländernas, ministerrådens 
och Gränshinderrådets gränshinderarbete. 
 
2) Det blir generalsekretararens uppgift att följa upp, ministerrådens mål. 
Detta anges också i handlingsplanen (s. 6, sjätte stycket):  
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”Generalsekreteraren får i den nya strukturen en starkare roll i gränshin-
derarbetet för ministerrådet. Generalsekreteraren ansvarar för att priorite-
rade gränshinder från Gränshinderrådet förs vidare till ministerråd och 
ämbetsmannakommittéer under Nordiska ministerrådet.” 
 
Dessutom finns sektorernas/ministerrådens mål angivna i handlingsplanen 
(s. 9-11, samt i appendix 3, s. 27-41). Dessa mål kommer att följas 
upp/koordineras av generalsekreteraren.  

 
3) Gränshinderrådets medlemmar ska inhämta synpunkter från organisat-
ioner med intresse av att avskaffa gränshinder. Detta framgår av hand-
lingsplanen (s. 7, andra stycket): 
”Varje medlem i Gränshinderrådet har ansvar för att förankra och tillrät-
talägga arbetet med att lösa gränshinder nationellt. I detta syfte bör det 
etableras – i de länder där det inte redan finns – ett nätverk och en 
gränshinderarbetsgrupp med nationella aktörer. Gruppens storlek kan va-
riera i de olika länderna, och kan bestå av nationella och regionala aktörer 
från organisationer, departement, parlament, myndigheter och informat-
ionstjänster.”  
 
Dessutom arbetar Hallo Norden och de gränsregionala informationstjäns-
terna och kommittéerna, på initiativ från det gränshinderforum och som 
nu övertagits av gränshinderrådet, på en gemensam handlingsplan i syfte 
att identifiera och effektivisera gränshinderarbetet. 
 
4) Under gränshinderrådets mandatperiod kommer ombudsmannafrågan 
att utredas. Detta står i handlingsplanens förord (s. 2, femte stycket):  
”En fråga som har diskuterats i det nordiska samarbetet är att inrätta ett 
nordiskt gränshinderombud. De juridiska förutsättningarna och behovet av 
ett ombud måste utredas. Detta arbete, under ledning av de nordiska 
samarbetsministrarna, kommer att ske i samarbete med Nordiska rådet.”  
 
5) Handlingsplanen kommer att genomföras med beaktande av de kom-
mentarer som angivits.  
  
Nordiska ministerrådet anser att rekommendationen kan avskrivas.  

3. Presidiets betänkande 

Præsidiet følger med tilfredshed arbejdet i Grænsehindringsrådet, hvor 
Nordisk Råd også er repræsenteret. At-satserne i ovenstående rekom-
mandation er alle overgået til Grænsehindringsrådet og i god proces. 
 

På baggrund af ovenstående foreslår Presidiet, 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser Fremst. 
41/2013 som færdigbehandlet for rådets vedkommende. 
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