
REKOMMENDATION 

 

 

 

 

J.nr. 17-00123-18 

 

 

23/2017  

 

Tidigare 

nummer 

A 1725/tillväxt 

Behandlas i Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden 

Bilaga/or Betänkande över medlemsförslag om digitali-

sering i Norden (A 1725/tillväxt) 
 

Digitalisering i Norden 
Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den 1 november 

2017 antagit nedanstående rekommendation efter förslag av Utskottet för tillväxt 

och utveckling i Norden 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att arbeta för att Norden blir världsledande inom 5G med god täckning i 

Norden (a) 

 
att utveckla gemensamma mål för utbyggnaden av infrastrukturen för digital 

kommunikation (b) 

 
att säkra att Norden samarbetar för att den ökade digitaliseringen av sam-

hället görs på ett samhällsäkert sätt (c) 

 
att säkra att Norden gemensamt säkerställer de nordiska medborgarnas in-

dividuella rätt till integritet i den ökade digitaliseringen av samhället, samti-

digt som användarvänligheten sätts i fokus (d) 

 

att utveckla ett samarbete mellan offentliga och privata nätföretag samt te-

leoperatörer, både nationellt och över landsgränser, för att på ett effektivt 

sätt ge tillgång till internet till alla oavsett var man bor (e) 

 

att samverka för att finna ekonomiska medel för en snabb utbyggnad av da-

takommunikation i nordens glesbygder (f) 

att arbeta för att välfärdstekniken som bygger på 5G utvecklas med samma 

standard inom Norden (g) 

 

att Nordens välfärdscenter får i uppdrag att följa utvecklingen kring arbetets 

fortskridning kring att utveckla en nordisk standard inom välfärdstekniken 

som bygger på 5G (h) 
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att ge ett uppdrag till NordForsk att initiera ett permanent samarbete kring 

digitalisering inom högre och utbildning.  Uppdraget bör även inkludera att 

skapa en arena för möte och interaktion mellan högre utbildning och den 

framväxande EdTech industrin i våra Nordiska länder (i) 

 

att utvärdera resultatet av det arbete kring digitalisering inom högre utbild-

ning och forskning som 2016 genomfördes under det finska ordförandeskap-

et (j) 
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