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Medlemsförslag 
om nordisk konsekvensbedömning i EU-lagstiftningsprocesserna 

Förslag 

Mittengruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att utreda möjligheten att införa en gemensam nordisk konsekvensbedöm-

ning som en fast praxis i sådana lagstiftningsprocesser där de nordiska län-

derna tillsammans implementerar en EU-rättsakt 

Bakgrund 

I början av 2015 fattade Nordiska rådet ett beslut om följande rekommendation till 

de nordiska regeringarna: att införa som en fast praxis att ordförandelandet i Nor-

diska ministerrådet screenar kommande EU-rättsakter och företar en prioritering 

mellan dessa, i relation till direktivens uppskattade betydelse för den fria rörligheten 

inom Norden, och inbjuder implementeringsansvariga tjänstemän från övriga be-

rörda departement, till nordiska samråd kring tolkning, process och implementering 

av dessa EU-rättsakter. 

 

Beslutet hade sitt ursprung i ett medlemsinitiativ från Mittengruppen.  

 

Tanken om den sk. screening gick framåt under Finlands ordförandeskap i Nordiska 

ministerrådet i 2016. Om de uppnådda resultaten fick man höra under Nordiska rå-

dets session i Köpenhamn i november 2016 från den finska samarbetsministern Anne 

Berner, som berättade att ministerrådet hade valt betona fyra områden: 1) tidig på-

verkan innan EU kommissionen ger sina lagförslag, 2) samarbete i implementering av 

EU:s rättsakter, 3) utnyttjande av det utrymme EU-rätten ger för närmare nordiskt 

samarbete, samt 4) vikten av att ministerrådets egna projekt och program söker EU-

synergier. 

 

I sitt anförande under sessionen nämnde samarbetsminister Berner också att i samar-

betsministrars vision från 2014 ingår insatsen för att implementering av ny EU-

lagstiftning i Norden inte skapar nya gränshinder. Ytterligare skulle ministerrådet ta 

initiativ till att igångsätta en mera ingående studie för att se hur implementering och 

tolkning av nya EU-bestämmelser kan bidra till att avlägsna gränshinder i Norden. 

Gränshinder som förorsakas av EU-implementeringen skulle också synas bättre i den 
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existerande gränshinderdatabasen och den kommande länkportalen för näringslivet. 

 

Mittengruppen anser att det spelar en stor roll att Nordiska ministerrådet  har aktive-

rats i frågan om nordiskt EU-samarbete. Ständigt mer uppmärksamhet har ägnats åt 

frågor som gäller hur de nordiska länderna – inklusive Norge och Island – kan bättre 

utnyttja EU-samarbetet för att skapa ett nordiskt område för fri rörlighet. Vi förväntar 

att Norge håller samma goda takt under sitt ordförandeskap i 2017.  

 

Samtidigt vill Mittengruppen påskynda processen där man verkligen ser till att im-

plementeringen av EU-rättsakter inte skapar nya gränshinder mellan de nordiska 

länderna. Både Nordiska rådet och ministerrådet jobbar ständigt med detta, men det 

finns stora brister på hur resultatet av deras arbete syns i praktik i de nationella lag-

stiftningsprocesserna. Det bör finnas en fast process som säkerställer att det inte 

uppstår nya gränshinder mellan de nordiska länderna till följd av EU-lagstiftning. En 

sådan process bör vara så obyråkratisk som möjligt. 
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