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Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över  

mobilitet och rättvis konkurrens 

Förslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek.  3/2016/tillväxt om 

mobilitet och rättvis konkurrens för rådets del är slutbehandlad 

 

Bakgrund 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet  

att ta initiativ till en förstudie kring hur en samlad informationstjänst för arbetstagare, 

arbetsgivare och små- och mellanstora företag i hela Östersjöregionen kunde byggas 

upp och långsiktigt finansieras. 

att ta initiativ till ett samarbete inom (minst) Norden, kring hur nationell information 

till små- och mellanstora företag bättre kan samordnas och tillgängliggöras på nordisk 

nivå. 

Meddelande från Nordiska ministerrådet 

Förstudie kring informationstjänst i Östersjöregionen (att-sats 1) 

Norden har ett väl fungerande samarbete om mobilitet över gränserna för såväl individer som 

företag. Det kan påstås att detta varit en av kärnfrågorna för det nordiska samarbetet. För att 

underlätta mobiliteten har informationstjänster som exempelvis Hallå Norden byggts upp.  

 

I den aktuella rekommendationen från Nordiska rådet önskas på lång sikt att en samlad i n-

formationstjänst utvidgas till att omfatta hela Östersjöregionen. Som också nämns i reko m-

mendationen vore en sådan tjänst förenad med betydande kostnader. Rekommendationen 

pekar därför själv på att det i första läget vore värdefullt att genomföra en förstu die kring hur 

en samlad webportal för arbetstagare, arbetsgivare och små- och mellanstora företag kunde 

byggas upp och långsiktigt finansieras. 

 

Nordiska ministerrådet för arbetsliv anser att det ger god mening att genomföra en sådan 

förstudie och att det därför – vilket också framgår av kompromissen av budgetförhandlingar-
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na - avsätts upp till 1,0 miljoner DKK för att utreda tänkbara initiativ angående mobilitet och 

rättvis konkurrens på arbetsmarknaden med särskilt fokus på små- och medelstora företag i 

Baltikum.   

 

Samarbete kring nationell information till små- och mellanstora företag (att-sats 2) 

Bristen på information som små och medelstora företag behöver för att kunna bedriva sin 

verksamhet i andra nordiska länder är ett av de hinder som arbetsmarknadens parter valde 

att prioritera vid den trepartskonferens som ägde rum på Børsen i Köpenhamn den 20 april 

2015.  

 

I den rapport om en nordisk informationsportal för små och medelstora företag som togs 

fram av Nordic Innovations i juli 2014 konstaterades emellertid att det finns tillräcklig inform-

ation för näringslivet på internet i de nordiska länderna men att det saknas en samlad natio n-

ell eller nordisk plattform för sådan information. I rapporten rekommenderades därför att det 

skulle tas fram en länkportal för näringslivet i Norden som samlar den information som finns i 

de nordiska länderna.  

 

För att tillgodose det behov av information som arbetsmarknadens parter har uttryckt har 

Nordiska ministerrådets sekretariat inlett arbetet med att ta fram en länkportal för små och 

medelstora företag som vill rekrytera personal, etablera sitt företag i ett annat nordiskt land 

samt bedriva handel på den nordiska marknaden. Länkportalen kommer att presenteras vid 

Gränshinderrådets möte den 7 december 2016 och när samarbetsministrarna träffas den 9 

december 2016. 

 

Rekommendationen anses för uppfylld. 

Utskottets synpunkter 

Utskottet finner med stor tillfredsställelse att Nordiska ministerrådet har tillmötesgått No r-

diska rådets önskemål i rekommendationen. Utskottet föreslår därför Nordiska rådet beslutar 

att rekommendationen kan anses som färdigbehandlad för egen del.  
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