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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 internt mellan de nordiska länderna som mellan Norden og Østersøregionen og 
mellem Norden och EU. 
 
Nordiska Ministerrådet for 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, typisk fire gånger om året  
 
 
2. Danmarks ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet 2005 
 
Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd for finansministre (MR-Finans) vil arbejde for en 
fortsat effektivisering af det nordiske samarbejde på det økonomiske og finanspolitiske område 
samtidig med, at samarbejdet gøres mere vedkommende for borgere, virksomheder og myndigheder i 
Norden. 
 
Erfarings- og informationsudveksling vedrørende aktuelle økonomiske og finansielle temaer udgør et 
centralt element i det nordiske samarbejde. Det danske formandskab vil arbejde for en  fortsatt 
konstruktiv dialog mellan de nordiska länderna om den ekonomiska situationen internationalt og i 
Norden, om EU-spørgsmål og om grænsehindringer.  
 
Særligt arbejdet med fjernelse af grænsehindringer på skatteområdet vil blive prioriteret i 2005, 
herunder en översyn av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet samtidigt som utvecklingen av det 
nordiska virtuella skattekontoret och den nordiska skatteportalen drivs vidare.  
 
Förslag till reviderede riktlinjer för finansministrarnas samarbete kring aktuelle EU / EES-frågor 
kommer att behandlas.  
 
Ett erfarenhetsutbyte og vidensdeling om metoder för att stärka rammebetingelserna för framgångsrik 
forskning, utveckling och innovation kommer att inledas.   
 
Vidare kommer de nordiska länderna att diskutera utmaningar relaterade till gränsöverskridande 
finansiella institutioner i lyset af konsekvenserne af gældende EU-regler. Målet er, at der mellem 
myndighederne i de nordiske lande iværksættes et mere forpligtende samarbejde på området.  
Med Polen og de baltiske staters indtræden i EU-kredsen, vil de nordiske landes samarbejde med 
Østersølandene udgøre en stadig vigtigere del af det internationale samarbejde. Formandskabet 
ønsker derfor at sætte det økonomiske samarbejde med Østersøstaterne på dagsordenen 
 
 
3. Ekonomi- och finanssektorns verksamhet under 2005 



 
3.1 Undanröja gränshinder på skatteområdet 
 
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 arbeta vidare med en nordisk skatteportal och ett nordiskt virtuellt skattekontor. En 
lansering av den nordiska skatteportalen väntas ske under första halvåret 2005. Vidare kommer 
finansministrarna under året att behandla problem relaterade till det nordiska skatteavtalet, men även 
andra skatteproblem kommer att tas upp. En internordisk grupp sammansatt av experter från 
respektive ansvarigt ministerium / departement kommer att avge en rapport om dessa frågor under 
våren 2005. Med henblik på at sikre en hurtig og systematisk informationsudveksling om kommende 
og igangsatte skatteinitiativer i de nordiske lande, blev der i 2004 etableret et nordisk skattenetværk 
mellem embedsmænd på højt niveau. Netværket vil fortsætte arbejdet i 2005. 
 
 
3.2 Projekt angående samspelet mellan finans- och penningpolitik 
 
Ett större utredningsarbete om samspelet mellan finans- och penningpolitik initierades under det 
isländska ordförandeskapet. En projektgrupp arbetar med att beskriva de senaste åren vad gäller 
formuleringen och samspelet mellan finans- och penningpolitiken i de nordiska länderna. I detta 
sammanhang analyserar man hur den ekonomiska politiken har påverkat nivåer och variation i 
inflationen, den ekonomiska tillväxten, sysselsättningsgraden, arbetslösheten, de offentliga 
finanserna, skuldutvecklingen, räntan, investeringarna o s v. Resultatet av arbetet kommer att 
avrapporteras under våren 2005.  
 
 
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 2005 
kommer gruppen att avrapportera och väntas bl.a. beskriva en en ”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 2005, i enlighet med gruppens särskilda arbetsprogram. 
 
 
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 2005. Ett tvärsektoriellt projekt med deltagande av jämställdhetssektorn och 
finanssektorn har inletts och väntas bl.a. resultera i nationella pilotstudier som kommer att 
presenteras på workshops och seminarier under 2005. 
 
 
3.6 EU/EES-frågor 



 
Till följd av EU/EES-frågornas stora och i många fall ökande betydelse och i ljuset av EU: s utvidgning 
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. For at sikre et 
fortsat effektivt og vedkommende samarbejde vil det danske formandskab – med udgangspunkt i den  
ordning för samråd och samarbete om EU-frågor på det ekonomiska och finansiella området som har 
implementerats under 2002 -  driva frågan om att effektivisera detta samarbete ytterligare. 
 
 
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 
2005. Under 2005 kommer gruppen bl.a. att arbeta med en rapport om “Economic Instruments for 
Decoupling Environmental Pressure and Economic Growth”.Rapporten skall föreläggas 
finansministrarna våren 2005. 
 
 
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 slutfördes arbetet med revideringen av den nordiska strategin för hållbar utveckling. 
Det långsiktiga målet för de nordiska ländernas insatser på det sociala området skall vara att 
vidareutveckla den nordiska välfärdsmodellen. Avgörande förutsättningar för den framtida 
finansieringen av den offentliga välfärden i framtiden är en väl fungerande arbetsmarknad, ett ökat 
arbetskraftsutbud och ett skatte- och bidragssystem, som stimulerar till arbete. Fackministerråden har 
det primära ansvaret för att genomföra och följa upp innehållet i strategin inom sina arbetsområden 
vilket finansministrarna bl.a. gör vid sina regelbundet återkommande diskussioner kring den 
ekonomiska politikens utformning och utbyte av goda erfarenheter. 
 
 
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 2005. Inriktningen skall vara att det formella undertecknandet skall 
kunna ske före slutet av 2005.  

 


