Organisering av
Gränshinderrådets arbete
Det är av stor betydelse att Gränshinderrådets
arbete, både regionalt och nationellt, kopplas till
berört nordiskt ministerråd och till berörda nationella
departement och parlament. Detta för att skapa
transparens och delaktighet i det nordiska gränshinderarbetet mellan medborgarnas och företagens
identifierade gränshinder i hela Norden.
Illustrationen ger en bild av hur Gränshinderrådets
arbete är organiserat.

Identifiering
Gränshinder identifieras där medborgare och företag
söker information om att förflytta sig över de nordiska gränserna. För att möta medborgarnas informationsbehov har man i Norden utvecklat de regionala
informationstjänsterna Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige/Norge och Nordkalottens Gränstjänst.
Därutöver finns även den nordiska informationstjänsten Hallå Norden som är placerad i de nordiska
huvudstäderna. Informationstjänsterna identifierar
hinder och inrapporterar dessa till Nordiska ministerrådets sekretariat samt förmedlar information via
webb, e-post, telefon, personlig betjäning samt vid
informationsträffar för privatpersoner och företag.

Koordinering
Sekretariatet ansvarar för att koordinera Gränshinderrådets arbete. Sekretariatet koordinerar även
Gränshinderrådets arbete med det gränshinderarbete som bedrivs i Nordiska ministerrådets sekretariat
under respektive ministerråd. Sekretariatet samordnar också informationstjänsternas verksamhet
utifrån en gemensam handlingsplan som ska öka
samarbetet och effektivisera gränshinder- och informationsarbetet.

Dokumentation
Samtliga identifierade gränshinder dokumenteras i
gränshinderdatabasen. Berörda departement kvalitetssäkrar innehållet i databasen.

Prioritering av gränshinder
För att skapa långsiktighet och struktur i gränshinderarbetet väljer varje medlem i Gränshinderrådet ut
3–5 gränshinder som prioriteras i Gränshinderrådets

arbete. Urvalet görs utifrån de hinder som är registrerade i Gränshinderdatabasen. Medlemmarna kan
välja att prioritera vissa hinder gemensamt.
Medlemmarna kan även driva gränshinder som
identifieras som akuta och som är av särskilt stort
intresse att lösa under året.
De nationella medlemmarna uppvaktar berörda
departement och ministrar tills besked lämnas om
hindret kan lösas eller om departementet beslutar
att inte gå vidare med att lösa hindret. Då ett hinder
avklaras på detta sätt prioriterar Gränshinderrådets
medlem ett nytt hinder att arbeta med. I Gränshinderrådets årsrapport redovisas varje år en statusuppdatering från Gränshinderrådets medlemmar
och berörda departement. På så sätt kan man följa
processen kring de prioriterade hindren.
Nordiska ministerrådets representant i Gränshinderrådet koordinerar Gränshinderrådets arbete med det
gränshinderarbete som bedrivs i de berörda ministerråden. Nordiska rådets representant i Gränshinderrådet koordinerar Gränshinderrådets arbete med det
gränshinderarbete som bedrivs i Nordiska rådet vars
medlemmar kan lyfta de prioriterade gränshindren i
sina nationella parlament.

Lösning
Det är bara beslutsfattare i de nordiska länderna,
Färöarna, Grönland och Åland som kan finna en
lösning på de identifierade hindren. Gränshinderrådet
kan däremot verka för att lösa gränshinder som hämmar mobilitet och tillväxt för medborgare och företag
i Norden genom att ta fram en tydlig problembeskrivning, förslag till lösning, samt, i den mån det är
möjligt, kostnadsanalyser. Gränshinderrådet arbetar
i enlighet med det uppdrag rådet har fått av de nordiska statsministrarna och lägger därför stor vikt vid
samarbetet och den öppna dialogen med de departement och myndigheter som berörs av gränshindren.

