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Rapport från Nordiska rådets 69 session i Helsingfors, 2017
Nordiska rådets 69 session ordnades i Helsingfors 29.10-2.11.2017. Inför sessionen gjordes en
undersökning Ett värdefullt samarbete, kring nordbornas inställning till nordiskt samarbete som visar
att 90 procent av nordbor anser att det nordiska samarbetet är viktigt eller mycket viktigt och 2/3 av
nordborna önskar ytterligare fördjupat samarbete. Samarbetet har starkt folkligt stöd och mobilitets
och arbetsmarknadsfrågorna präglar fortsättningsvis i stor utsträckning den nordiska dagordningen.
Utgångspunkter för Ministrarnas debatt vid sessionens öppning var i år den färska rapporten Tillit –
Det nordiska guldet och arbetet med gränshinder för att ytterligare förbättra mobiliteten i Norden.

Svenskt ordförandeskap 2018
Temat för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 är Ett inkluderande,
innovativt och tryggt Norden. Ordförandeskapsprogrammet följer långt de tidigare
ordförandeskapens prioriteringar och tar utgångspunkt i gemensamma nordiska värderingar.
Programmet betonar gränshindersarbetet i Norden och arbetet med att uppnå målen i Parisavtalet
och Agenda 2030 genom nordiska lösningar på globala utmaningar. Digitalisering som tema
genomsyrar hela programmet och man sätter också särskild fokus på Future of Work, framtiden
kompetensbehov i ljuset av digitaliseringen och jämställdhet på arbetsmarknaden. Under året
uppmärksammas bland annat män och jämställdhet och tillträde för utlandsfödda kvinnor på den
nordiska arbetsmarknaden.
Läs mera: Svenska ordförandeskapsprogrammet i Nordiska ministerrådet 2018

Nytt program för Arbetslivssektorn 2018–2021
Sessionen diskuterade det nya programmet för arbetsmarknadssektorn 2018–2020 som kommer att
godkännas av ministrarna i slutet av november. Programmet omfattar arbetet i ministerrådet och
ämbetsmannakommittén för arbetsliv och de tre utskotten inom sektorn, dvs.
Arbetsmarknadsutskotten, Arbetsrättsutskottet och Arbetsmiljöutskottet. Programmet tar
utgångspunkt i Poul Nielsons genomlysning av arbetsmarknadsområdet och de förslag han lagt fram,
man betonar matchning på den nordiska arbetsmarknaden, stärkandet av arbetsmiljön och säkrande
av en god balans mellan arbetstagarskydd och flexibilitet. Programmet lägger också fokus på
vidareutbildning och den nya delningsekonomin. Stärkta områden i relation till det tidigare
programmet är också digitalisering och etablering av nyanlända.

De nordiska regeringarna stärker gränshinderrådets mandat
Gränshindersrådet får ett förnyat och förstärkt mandat. De nationella representanterna i rådet får
förstärkta rättigheter att sammankalla möten med berörda ministrar, arbetsmarknadens parter och
andra relevanta aktörer för att mer effektivt lösa gränshinder och fylla förverkliga statsministrarnas
vision om Norden som världens mest integrerade region.
Läs mera: Förstärkt mandat för Nordiska gränshindersrådet
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För ett hållbart, konkurrenskraftigt Norden

Nordiskt arbete med att uppnå målen i Agenda 2030
Nordiska ministerrådet har under det senaste året arbetat aktivt med FN:s 17 hållbarhetsmål.
Arbetet integreras i allt nordiskt arbete och hållbarhetsmålen synliggörs och står i fokus. Temat
diskuterades under sessionen både utgående från medlemsförslag på området och ljuset av
ministerrådets och rådets färska rapporter kring tematiken.
Läs mera: Nordiska ministerrådets rapport Bumps on the road to 2030 kartlägger vilka utmaningar de
nordiska länderna har för att nå utvecklingsmålen. Nordiska rådet har parallellt med ministerrådets
arbete utarbetat en egen rapport: Norden och FN:s 2030 mål

Relevanta medlemsförslag under sessionen
Under Nordiska rådets session kan de olika partigrupperna och utskotten som verkar inom nordiska
rådet lägga medlemsförslag för godkännande i rådet. Medlemsförslagen är många men två av de
förslag som godkändes är av nyhetsvärde ur facklig synvinkel. Samtliga medlemsförslag finns
dokumenterade på sessionens webbsida.
Flyktingar och migration
Medlemsförslaget om flyktinginvandring och arbetsmarknadspolitik har lagts av konservativa
gruppen. Förslaget föreslår att man inleder nordiskt utbyte kring flyktingvardagen med avsikten att
skapa gemensamma lösningar och lämpliga reformer eller policy rekommendationer för att etablera
flyktingar på arbetsmarknaden. Man föreslår också att man ska överväga skräddarsydda lösningar för
gruppen och att resurser avsättas för forskning på området. Förslaget godkändes av sessionen med
rösterna 57–9 efter politisk debatt om vad som avses med ”nya” lösningar på arbetsmarknaden där
socialdemokraterna och vänstern starkt betonade att förslaget ska utgå från lika möjligheter för alla
och inte ska pressa arbetsmarknadsmodellen i Norden. De konservativa replikerade med att avsikten
är att hjälpa bort folk från bidrag, inte skapa låglönejobb. De nationella diskussionerna om migration
präglade debatten väldigt långt i samtliga diskussioner på sessionen som tangerade flykting och
migrationsfrågor. Debatt mellan Nordisk frihet och övriga partigrupper blommade också upp under
de diskussionerna som innefattade flyktingproblematik.
Läs hela medlemsförslaget om flyktinginvandring och arbetsmarknadspolitik här: A 1688/tillväxt
Gemensam nordisk e-legitimation
Nordiska rådet antog under sessionen ett beslut om att skapa en gemensam nordisk e-legitimation
för att underlätta mobiliteten. I förslaget per rådet de nordiska regeringarna att införa ömsesidigt
erkännande av e-legitimation i Norden, att införa ömsesidigt erkännande av legitimation som
utfärdas av respektive lands folkbokföring och att säkerställa att de nordiska ländernas e-legitimation
och e-signatursystem erkänns i Norden med kompatibla system inom alla sektorer så att den enskilda
nordiska medborgaren inte upplever problem med att legitimera sig till vardags i Norden.
Det ursprungliga initiativet kommer fån ett medlemsförslag kring nordiskt medborgarskap som lagts
av mittengruppen. A 1668/medborgar
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