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Et grænseløst Norden
Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den
31 oktober 2012 antagit nedanstående rekommendation efter förslag av
Præsidiet.
Nordisk Råd rekommanderer regeringerne i Danmark, Finland, Island,
Norge og Sverige, som indledning på en længere proces
Om bopæl og borgerrettigheder
at nordiske medborgere, der bor i et andet nordisk land og som på
grund af nationale regler i statsborgerskabslandet ikke har mulighed for at stemme på nationalt niveau, skal have denne rettighed
i bopælslandet
at sikre handikappedes mobilitetsrettigheder, således at funktionshæmmede frit kan bosætte sig i Norden med eksempelvis
handikap-køretøjer (kørestol), førerhund samt personlig assistance
at koordinere regelværket vedrørende rehabilitering af førtidspensionering, således at arbejdstagere med nedsat arbejdsfunktion,
ikke mister rettigheder til økonomiske kompensation, når de anvender deres ret til fri bevægelighed
at udarbejde en nordisk konvention om partnerskabslovgivning,
der sikrer at registrerede partnerskab og ægteskab indgået i et
land har samme juridiske og retlige virkninger i et andet nordisk
land
at komme overens om, hvilke sikkerheds- og dokumentationskrav,
som skal gælde for nationale identitetshandlinger samt om gensidig anerkendelse af disse
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at samarbejde omkring fastsættelse af de nødvendige standardiseringer, som EU-retten overlader til national implementering. Det
angår særligt standarder og krav indenfor bygge- og anlægsbranchen
at koordinere reglerne om arbejdsløshedsforsikringer, således at
medlemmer ikke mister sine rettigheder og anciennitet, ved at
flytter hjem efter år i udlandet
at øge sæsonarbejdernes mobilitet ved at medlemsstaterne
foretager et oversyn af reglerne for kildebeskatning, som kan
indebære grænsehindringer for de nordske sæsonarbejderne
at de nationale regler for bevilling og tildeling af offentlig
finansierede forskningsmidler justeres således, at midlerne kan
anvendes til fælles projekter/satsninger over de nordiske grænser
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Om studie
at regler omkring studiestøtte og studielån udformes således at
ingen studerende mister retten til studiemidler på grund af at
vedkommende har udnyttet sin ret til fri bevægelighed indenfor
Norden/EU/EES.
at sikre at unge i uddannelser får mulighed for tage praktikpladser
i andet nordisk land
Om organisering af arbejdet
at oprette en mekanisme eller en rutine i nordiske departementer
som sikrer, at man ikke skaber nye grænsehindringer ved
indføring af national lovgivning
at udvikle faste samarbejdsstrukturer mellem de nordiske lande
ved indføring af EU-retsakter for at sikre en ensartet
implementering af EU-retten
at udse en særlig ansvarlig for grænsehindringer ved
statsministrenes kancellier
at indføre en årlig rapportering i de nordiske parlamenter om
status for grænsehindringsarbejdet
at mandatet for Nordisk Ministerråds
forlænges fra 1. januar 2014

Grænsehindringsforum

at de nordiske regeringer ved Nordisk Råds session redegør for,
hvilke grænsehindringer man ikke anser for mulige at fjerne

Helsingfors den 31 oktober 2012
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