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NORDISKA MINITERRÅDET - FINANS- OCH EKONOMIMINISTRARNA (MR-Finans) 
ÄMBETSMANNAKOMMITTÉN FÖR EKONOMI- OCH FINANSPOLITIK (ÄK-Finans) 

 
 

ARBETSPROGRAM ÅR 2004 
 
 
1. Inledning 
 
Nordiska ministerrådets samarbete på det ekonomiska och finansiella området skall bidra till att 
skapa förutsättningar för att de grundläggande ekonomisk- politiska målen om en stabil och sund 
ekonomisk utveckling med full sysselsättning och god och uthållig tillväxt skall kunna uppnås. 
Samarbetet lägger grunden för att främja nordiska intressen internationellt och för en mer 
omfattande ekonomisk integration såväl mellan de nordiska länderna som mellan Norden och EU. 
 
Nordiska Ministerrådet (ekonomi- och finansministrarna) – MR-Finans – har det övergripande 
ansvaret för samarbetet. MR-Finans avhåller i regel två möten om året. Den nordiska 
ämbetsmannakommittén för ekonomi och finanspolitik (ÄK-Finans) består av tjänstemän från 
ländernas ekonomi- och finansdepartement och har det löpande ansvaret för det nordiska 
samarbetet på det ekonomiska och finansiella området. ÄK-Finans avhåller möten vid behov, dock 
minst två gånger om året (under 2003 avhölls 6 möten). 
 
 
2. Det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2004 
 
En fortsatt aktiv dialog mellan de nordiska länderna om den ekonomiska situationen och framtida 
utsikter prioriteras högt under det isländska ordförandeskapet 2004. Den ekonomisk- politiska 
dialogen intar en central ställning på MR-Finans möten. Härvidlag riktas under året särskild 
uppmärksamhet mot globaliseringens effekter på de nordiska ekonomierna och konsekvenserna 
av EU:s förestående utvidgning. Vidare kommer skatterelaterade frågor såsom 
företagsbeskattning, och skattekonkurrens fortsatt att diskuteras regelmässigt inom sektorn. Andra 
frågor av prioritet är en diskussion om de strukturomvandlingar de nordiska länderna genomgått 
under senare år. Vilka erfarenheterna är av privatiseringar och alternativa driftsformer inom 
offentlig sektor, är exempel på frågeställningar som väntas behandlas. En annan viktig fråga består 
i att ett större utredningsarbete om samspelet mellan finans- och penningpolitik initieras av sektorn 
under 2004. 
 
  
3. Ekonomi- och finanssektorns verksamhet under 2004 
 
3.1 Den nordiska skattegruppen – undanröja gränshinder 
 
En fortsatt mycket viktig uppgift är att arbeta för att undanröja gränshinder på olika områden mellan 
den nordiska länderna. På skatteområdet bedrivs ett sådant arbete i den nordiska skattegruppen 
som består av representanter från de nordiska ländernas skattemyndigheter. Skattegruppen 
kommer under året att utarbeta förslag till hur en nordisk skatteportal, en elektronisk 
skatteberäkningsmodell och ett nordiskt skattekontor skulle kunna utvecklas och implementeras. I 
samband med detta arbete kan gruppen komma att lämna förslag till eventuella justeringar av det 
nordiska skatteavtalet. Gruppen väntas avrapportera till MR-Finans under våren 2004. 
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3.2 Nordiska investeringsbanken (NIB) – samarbete med närområdet 
 
Representanter för de nordiska och baltiska ländernas regeringar samlades i Helsingfors i februari 
2004 för att underteckna en överenskommelse om NIB som medför medlemskap i banken för 
Estland, Lettland och Litauen. De åtta ländernas finans- och ekonomiministrar har haft ansvaret för 
förhandlingarna som slutfördes vid årsskiftet 2003/2004. Förhandlingsparterna enades om en ny 
överenskommelse samt nya stadgar för banken. Den nationella ratificeringsprocessen förväntas 
ske under år 2004 och de tre baltiska länderna blir då fullvärdiga medlemmar i NIB från den 1 
januari 2005. Fram tills dess utgör MR-Finans guvernörsstyrelse för NIB. MR-Finans fastställer 
bl.a. NIB:s årsredovisning, och diskuterar övergripande strategiska frågor rörande banken. Under 
år 2004 väntas MR-Finans enligt praxis fastställa NIBs årsredovisning samt diskutera ev. frågor 
relaterade till NIB:s framtida verksamhet och inriktning. 
 
 
3.3 Den nya ekonomin i Norden – arbetsgrupp för ”growth accounting” 
 
MR-Finans beslöt i juni 2001 att upprätta en referensgrupp för att studera frågor rörande ”den nya 
ekonomin”. I gruppens rapport, som publicerades i slutet av år 2002, rekommenderades bland 
annat att ett gemensamt nordiskt projekt skulle genomföras om utveckling och standardisering av 
s.k. growth accounting utifrån nationalräkenskaper, för bättre och mer konsistent mätning av IKT-
användningens påverkan på produktivitetsutvecklingen. Det saknas i dag en analys av hur dessa 
beräkningar på bästa sätt skulle kunna göras i de nordiska länderna. Mot denna bakgrund har 
sektorn beslutat att följa upp rekommendation genom att upprätta en nordisk referensgrupp med 
uppgift att utifrån growth accounting, och så gemensamma metoder som möjligt, genomföra en 
jämförande studie av faktorer som påverkat produktivitetstillväxten, däribland IKT-användningen. 
Under 2004 kommer gruppen att diskutera och komma fram till ”bästa metod” för beräkningar av 
IKT-användningens bidrag till produktivitetsutvecklingen 
 
 
3.4 Nordiskt samarbete på värdepappersmarknadsområdet 
 
Mot bakgrund av den ökande integrationen av de finansiella marknaderna arbetar en grupp för 
nordiskt samarbete på värdepappersmarknaderna (referensgruppen) sedan 1998 löpande med 
frågor av gemensamt intresse för de nordiska länderna på området. Förutom att se över och 
jämföra regelverken i de nordiska länderna samarbetar gruppen kring förarbete och genomförande 
av EG-direktiv där det finns ett särskilt nordiskt intresse. Arbetet har avkastat en rad värdefulla 
resultat och kommer att fortsätta under 2004. 
 
 
3.5 Jämställdhetsperspektiv i de nordiska statsbudgetarna 
 
Förslaget om ett nordiskt projekt rörande integrering av könsperspektiv i de nordiska 
statsbudgetarna skall följas upp under år 2004. Ett tvärsektoriellt projekt med deltagande av 
jämställdhetssektorn och finanssektorn på igångsätts under 2004. 
 
 
3.6 EU/EES-frågor 
 
Till följd av EU/EES-frågornas stora och i många fall ökande betydelse och i takt med att EU: s 
medlemskrets vidgas blir ett nordiskt samarbete i EU-sammanhang alltmer betydelsefullt. Ett ökat 
nordiskt samråd och samarbete om EU-frågor på det ekonomiska och finansiella området är därför 
viktigt. Den ordning för samråd och samarbete om EU-frågor på det ekonomiska och finansiella 
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området som har implementerats under 2002 skall utnyttjas i så hög grad som möjligt. EU-
relaterade frågor blir en stående punkt på MR-Finans möten under 2004. 
 
 
3.7 Miljö- och ekonomigruppen 
 
Miljö- och ekonomigruppen är ett tvärsektoriellt samarbete mellan Ministerrådets ekonomi- och 
finanssektor å ena sidan och miljösektorn å den andra. I detta samarbete behandlas frågor rörande 
det nordiska perspektivet på ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken och ekonomisk värdering av 
natur och miljö. Gruppen har en viktig uppgift i uppföljningen av den nordiska strategin för hållbar 
utveckling. De närmare planerna för detta arbete framgår av gruppens särskilda arbetsprogram för 
2004. Under 2004 kommer gruppen bl.a. att arbeta med projektet ”The use of economic 
instruments in environmental policy in Nordic and Baltic countries”. 
 
 
3. 8 Nordiska konjunkturgruppen 
 
Nordiska konjunkturgruppen håller normalt två möten varje år där varje land bl.a. redogör för den 
ekonomiska situationen i respektive land. En viktig uppgift för gruppen är att under hösten utarbeta 
en nordisk konjunkturrapport – Ekonomiska utsikter i Norden – som varje år tillställs MR-Finans 
höstmöte. 
 
 
3.9 Hållbar utveckling 
 
Under 2004 slutförs arbetet med revideringen av den nordiska strategin för hållbar utveckling. 
Finanssektorns arbete med revideringen av strategin syftar bl.a. till att den ekonomiska 
dimensionen på ett tydligare sätt inkorporeras i strategin. 
 
3.10 Avtal om informationsutbyte i indrivningsärenden  
 
Arbetet med ett nordiskt avtal om informationsutbyte i indrivningsärenden fortsätter. Arbetet skall 
bedrivas med sikte på att en överenskommelse på tjänstemannanivå om ett slutligt avtalsförslag 
skall kunna nås under första halvåret 2004. Inriktningen skall vara att det formella undertecknandet 
skall kunna ske före slutet av år 2004.  
 
 


