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Kommuniké av de nordiske nærings-, energi- og 
regionalministre. Bodø den 8. september 2006.  
 
 
Nordisk fokus på nordområdene 
 
De nordiske nærings- energi, - og regionalministre ser at den fokus som 
nå er på nordområdene gir store muligheter. Utnytting av ressursene i 
disse områdene forutsetter hensyntagen til miljø. En voksende 
petroleumsvirksomhet nordover gir regionale og næringsmessige 
ringvirkninger for de nordlige regioner i Norden. Klimaendringer kan 
blant annet gi nye transportruter og dermed nye utfordringer i 
nordområdene. På europeisk nivå vil den nordlige dimensjon fortsatt 
markere en økt prioritering av våre nordlige regioner og nærområder. De 
nordiske ministrer ser videre positivt på at det er ny dynamikk i 
samarbeidet i Vest-Norden regionen, spesielt i dialogen mellom Island, 
Grønland og Færøyene og de vestnordiske naboer (Canada og Shetland).  
 
 
Norden forsterker samarbeidet om energispørsmål 
 
De nordiske ministrer bekrefter at Norden skal være en sterk og aktiv 
aktør ved utforming av energipolitikken i Norden og i Europa. Målet er å 
skape et bærekraftig energisystem som gir forutsetningene for 
økonomisk vekst og økt velferd og som kan være modell for utvikling av 
energimarkedene i Norden. Ministrene har drøftet en rekke aktiviteter 
innen for klimapolitikk og energi, nye initiativ innen fornybar energi og 
energieffektivisering, det nordiske elektrisitetsmarkedet, 
energiutfordringene i tynt befolkede områder og nordiske initiativer og 
interesser innen for demonstrasjon av nye energiteknologier i Norden.  
 
Ministrene er enige om at de nordiske land fortsatt skal ta en aktiv rolle i 
forhold til en diskusjon om en felles europeisk energistrategi. En opp-
prioritering av ny Nordlig dimensjon i EU får betydning for alle de nordiske 
land på energiområdet. En satsing på energieffektivisering innen den 
nordlige dimensjon og miljøpartnerskapsfondet ønskes velkommen.  
 
(se egen ministererklæring om energi). 
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Fortsatt sterk fokus på nedbygging av grensehindringer mellom 
landene i Norden. 
 
Et helt sentralt satsningsområde for det nordiske regjeringssamarbeidet 
er nedbygging av grensehindringer i Norden. De nordiske virksomheter 
nyter godt av, at Norden er forholdsvis integrert, men i forbindelse med 
en stadig stigende global konkurranse er det bruk for et grenseløst 
nordisk hjemmemarked.  Det er besluttet å opprette en pådriverordning 
for næringsområdet.   
 
  
Felles nordisk program for brukerdreven innovasjon. 
 
Ministrene godkjente et forslag til et felles nordisk program for 
brukerdreven innovasjon.  Programmet har som mål å stimulere til økt 
innovasjon gjennom flere tiltak samtidig som de nasjonale 
innovasjonssystemer kan dra gjensidig nytte av tiltakene.  
 
 
Bedre nordiske metoder for koordinering av politikk for regional 
utvikling 
 
Bosettingsmønsteret er under sterkt press i de fleste nordiske land. For å 
legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv er det nødvendig å ha 
velfungerende regioner. For å få til en god og balansert regional utvikling 
er det derfor viktig at det skjer en reell samordning av de statlige 
politikker som er av størst betydning. Særlig viktig er infrastruktur-, 
utdannings- og forsknings- og næringspolitikk ved siden av 
regionalpolitikken selv. Ministrene har utvekslet erfaringer og ideer for 
hvordan en kan finne nye og bedre måter å drive en slik samordning på i 
samspill med regionalt nivå, uten å lage nytt byråkrati. Dette er et viktig 
og vanskelig område hvor det er svært nyttig å utveksle erfaringer og 
ideer. Det er aktuelt å sette i gang et konkret prosjektsamarbeid mellom 
landene for å for å få fram bedre opplegg 
 
 
 
 


