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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDATION 

 

 

Oprettelse af en ombudsmandsinstans for 
grænsehindringer 

1. Rekommandation 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 
 

Nordisk Råd rekommanderer regeringerne i Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige, 

 
at nå til enighed om en overenskomst mellem landene, der 
skal styrke borgernes juridiske rettigheder i forbindelse med 
forvaltningen af de nordiske konventioner og aftaler vedrø-
rende bopæl, uddannelse, beskæftigelse eller lignende. 
Styrkelsen kan enten være i form af at oprette en nordisk 
ombudsmandsinstans for grænsehindringer eller at udvide 
mandatet for de eksisterende ombudsmænd 

2. Meddelelse fra de nordiske landes regeringer 

Et spørgsmål der har været diskuteret i det nordiske samarbejde er at op-
rette et nordisk grænsehindringsombud. De juridiske forudsætninger og 
behovet for et ombud må udredes videre. Dette arbejde vil foregå under 
ledelse af de nordiske samarbejdsministre og i samarbejde med Nordisk 
Råd. 
 
Vi minder om at Nordisk Ministerråd har nedsat et Grænsehindringsråd fra 
1. januar 2014 som har mandat til 2017. Rådet skal identificere og kom-
me med bidrag til at fjerne grænsehindringer for borgere og virksomheder 
i Norden i samarbejde med alle de aktører, der nationalt er afgørende for 
at grænsehindringer kan løses. Der skal løbende følges tæt op på resulta-
terne af arbejdet og behovet vurderes for ændringer, der kan bidrage til 
at endnu flere grænsehindringer løses til gavn for borgere og virksomhe-
der i Norden. 
 
Vi ser derfor ikke noget behov for at oprette en nordisk ombudsmandsin-
stans for grænsehindringer eller at udvide mandatet for de eksisterende 
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ombudsmænd. Vi minder om at medlemmerne af Grænsehindringsrådet 
skal etablere samarbejde med nationale aktører, for eksempel med de na-
tionale ombudsinstitutioner. 
 
De nordiske landes regeringer anser at rekommandationen kan afskrives.  

3. Præsidiets betænkning 

Præsidiet tager ministerrådets meddelelse til efterretning. 
 
Præsidiet er orienteret om, at regeringerne har bedt Grænsehindringsrå-
det om at gå videre med denne rekommandation. Grænsehindringsrådet 
ønsker at belyse sagen nærmere og ønsker derfor, at en kyndig konsulent 
udarbejder en betænkning til Grænsehindringsrådet om de juridiske for-
udsætninger og behov. Dette arbejde ser rådet frem til.  
 
På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet, 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser  
Rek. *16/2012 som færdigbehandlet for rådets vedkommende. 

 
 
Tammerfors den 23. september 2014 
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