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Afgreiðsla Norræna velferðarnefndin 
 

Nefndarálit norrænu velferðarnefndarinnar um 

þingmannatillögu um eflt einkaréttarlegt samstarf á Norðurlöndum  

Tillaga 

Norræna velferðarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlandanna 

að þær opni sameiginlegan gagnabanka með upplýsingum um réttar-

heimildir; 

að þær endurreisi einkaréttarlegt löggjafarsamstarf á Norðurlöndum, meðal 

annars í því augnamiði að samræma löggjöf á þeim sviðum sem stjórnsýslu-

hindranir verða til; 

að þær sjái til að ekkert skorti svo að tryggja megi löggjafarsamstarf á 

ráðherrastigi. 

 

Norræna velferðarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún fylgi tillögum um einkaréttarlegt samstarf úr skýrslu Inge Lorange 

Backer „Eflt norrænt löggjafarsamstarf – Tækifæri og áskoranir. 

Bakgrunnur 

Þingmannatillaga flokkahóps miðjumanna 

„Norðurlönd eiga að vera mest samþætta svæði heims,“ sögðu forsætisráðherrar 

norrænu ríkjanna fimm í sameiginlegri yfirlýsingu 27. september 2016. Norrænu ríkin 

og sjálfsstjórnarlöndin standa að miklu leyti undir hinum miklu væntingum, ekki síst 

með hliðsjón af umfangsmiklu löggjafarsamstarfi sem hófst á fyrsta norræna 

lögfræðingaþinginu árið 1872 og óx og dafnaði upp frá því. Grunnurinn að 

samnorrænu réttarsamstarfi var því lagður löngu áður en styrjaldirnar geisuðu í 

Evrópu og hugmyndin að samþættingu Evrópu kviknaði. 

 

Frumkvöðlastarfið um einkaréttarleg málefni var framsýnt og bar þann ávöxt að 

borgarar og samfélög á Norðurlöndum hafa í bráðum hundrað ár getað stofnað hluta-

félög, gert samninga, stundað viðskipti, innheimt skuldir, fengið skaðabætur, 

verndað hugverkaréttindi sín, eignast börn, gengið í hjúskap og slitið honum á grund-

velli sambærilegra norrænna reglna. Sá sem flust hefur á milli landa eða starfað 
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báðum megin við landamæri hefur mátt treysta því að kæmu upp vandamál yrðu þau 

leyst í samræmi við sömu meginlínur í norrænum rétti og miðað við svipaða fram-

kvæmd. Þegar norrænu samstarfi, eins og við þekkjum það nú á tímum, var komið á 

laggirnar með undirritun Helsingforssamningsins árið 1962 þótti eðlilegt að fjórða 

grein hans yrði orðuð svo: „Samningsaðilar skulu halda áfram löggjafarsamstarfi í því 

skyni að ná sem mestu samræmi á sviði einkamálaréttar.“ 

 

Nú hafa Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin fest sig í sessi sem öflugar 

stofnanir í samanburði við samstarf dómsmálaráðuneytanna á öndverðri 20. öld en 

þótt það hefði verið frekar laust í reipunum lagði það undirstöðuna að einkaréttarlegu 

samstarfi þjóðanna. Í því ljósi er einkennilegt að þróunin á þessu sviði hefur fremur 

staðið í stað en munað nokkuð á leið eftir að Helsingforssamningurinn var gerður 

með öllum þeim norrænu stofnunum sem settar voru á fót í kjölfarið. 

 

Allt frá árinu 1972 þegar norrænu ríkin fóru hvert með sínum hætti að gerast aðilar að 

Efnahagsbandalagi Evrópu, Evrópska efnahagssvæðinu og síðar Evrópusambandinu 

fluttist áherslan á samræmingu skjótt frá norrænu höfuðborgunum til Brussel og 

Strassborgar. Eftir því sem ESB þróast og fær fleiri og rýmri löggjafarheimildir 

minnkar svigrúm fyrir samræmingu milli Norðurlandanna. Þegar úrelt norræn löggjöf 

er endurnýjuð út frá kröfum ESB-réttarins eða af öðrum ástæðum grefst undan 

norrænni samþættingu á sviði einkaréttar til lengri tíma litið og þá er hætt við að 

norræn samkennd verði eingöngu varaskeifa út frá sjónarhóli almennings.  

 

Flokkahópur miðjumanna fagnar ákvörðun Norrænu ráðherranefndarinnar frá vorinu 

2017 um að kanna möguleika á að efla norrænt löggjafarsamstarf. Inge Lorange 

Backer var falið það verkefni og kynnti hann skýrslu sína „Eflt norrænt löggjafar-

samstarf – Tækifæri og áskoranir“ (ANP 2018:729) í janúar 2018. Úttektin sýnir að 

mikil sóknarfæri eru fólgin í framhaldi á norrænu löggjafarsamstarfi á mörgum réttar-

sviðum og niðurstöður Backers verðskulda forgang í stjórnmálastarfinu. Enn fremur 

er ástæða til að vísa í ákvörðun samstarfsráðherranna í september um að löndin eigi 

að gera hvert öðru viðvart þegar sett eru ný eða endurskoðuð lög, að þau gæti að 

löggjöf og reglum hvers annars við lagasmíð og leitist við að vinna saman að 

innleiðingu ESB-gerða. 

 

Flokkahópur miðjumanna vill í þessu sambandi undirstrika mikilvægi einkaréttarlegs 

löggjafarsamstarfs. Við viljum að lögin séu samin í samstarfi með samhljóða laga-

texta og lögskýringargögnum. ESB er ekki óyfirstíganleg hindrun fyrir slíkt samstarf. 

Að undanskildum neytendarétti fer ekki mikið fyrir einkaréttarlegri löggjöf á 

vettvangi ESB. Það litla sem þó er, felst í tilskipunum sem veita löndunum töluvert 

svigrúm við innleiðinguna. 

 

Byrja ætti á því að opna hina ýmsu norrænu gagnagrunna á réttarsviði til að gera þá 

aðgengilega í einum sameiginlegum gagnabanka með upplýsingum um réttar-

heimildir. Aðgangur að þeim gagnabanka ætti að vera frjáls öllum háskólum á 

Norðurlöndum.  
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Flokkahópur miðjumanna álítur að mest samþætta svæði heims eigið skilið 

samræmdasta einkaréttarsvið heims. Norrænu samningalögin, sem eru afrakstur 

sameiginlegs framtaks á árunum 1915–1920, eru um það bil aldargömul. Flokkahópur 

miðjumanna telur að táknrænt væri að velja þessi tímamót til að bæta aðstæður 

norrænnar réttareiningar til aukinnar samræmingar enn á ný. 

 

Umræða um þingmannatillöguna á þingfundi 

Þegar þingmannatillagan var kynnt á þingi var bent á mikilvægi þess að fylgja eftir 

tillögum í skýrslu Inge Lorange Backer, „Eflt norrænt löggjafarsamstarf – Tækifæri og 

áskoranir“. Þá var lögð áhersla á að fyrirbyggja stjórnsýsluhindranir og minnst á þær 

óheppilegu afleiðingar sem hert landamæraeftirlit hefur í för með sér.  

 

Samráð Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar um skýrsluna „Eflt norrænt 

löggjafarsamstarf – Tækifæri og áskoranir“ 

Norðurlandaráð ræddi tillögurnar í skýrslu Inge Lorange Backer, „Eflt norrænt 

löggjafarsamstarf – Tækifæri og áskoranir“. Álit fagnefnda, forsætisnefndar og 

flokkahópa var tekið saman og því komið áleiðis til Norrænu ráðherranefndarinnar.  

 

Þar kemur meðal annars fram að Norðurlandaráð telur það skapa lagalegan vanda 

þegar Norðurlöndin túlka fjölskylduhugtakið með mismunandi hætti. Þetta hefur 

stundum haft óheppilegar afleiðingar fyrir pör, börn og fjölskyldur, ekki síst varðandi 

réttindi barna og foreldra við lögskilnað eða skilnað að borði og sæng. Ekki síst hvað 

varðar réttindi kynsegin einstaklinga, sjá tilmæli 20/2018 um „Samræmingu á löggjöf 

um hinsegin fólk á Norðurlöndum“1  

 

Námsstefna: Behöver vi en nordisk civillag? (Er þörf á einkarétti?), Forum för civil- och 

handelsrätt, Helsinkiháskóla, Helsinki, 15. nóvember 20182 

Þéttara og öflugra norrænt samstarf á sviði einkaréttar var umræðuefnið á náms-

stefnu sem Forum för civil- och handelsrätt stóð að í Helsinki 15. nóvember. Axel 

Jonsson, þingmaður frá Álandseyjum, setti námsstefnuna og fór yfir sögu norræns 

samstarfs á sviði einkaréttar sem hófst árið 1872. Tillaga flokkahóps miðjumanna var 

kynnt og hún rædd í pallborði sérfræðinga úr fræðasamfélaginu og heimi stjórn-

málanna en þeir voru: Anna-Maja Henriksson þingkona, Thomas Wilhelmsson 

prófessor emerítus, Christina Ramberg prófessor í einkarétti og Peter Stadius, 

prófessor í sögu og norrænum fræðum. 

 

Sérfræðingarnir voru samdóma í áliti sínu um að tilefni væri til að stefna að auknu 

norrænu samstarfi á sviði einkaréttar, Norðurlöndum sem mest samþætta svæði í 

heimi og norrænu löggjafarráði. Hins vegar höfðu þeir efasemdir um eiginlegan 

norrænan einkarétt þar sem hann myndi steyta á lagalegum og pólitískum skerjum.   

Á námsstefnunni fór fram áhugaverð umræða um ýmis málefni og nýjum 

hugmyndum var varpað fram um hvernig efla má og bæta samstarfið á sviði einka-

réttar. Samnorræn rafræn skilríki, norrænt löggjafarráð og norrænn gagnabanki á 

réttarsviði voru meðal þess sem rætt var um. 

                                                                    
1 https://www.norden.org/is/node/17889  
2 https://www.helsinki.fi/sv/natverk/forum-for-civil-och-handelsratt-vid-helsingfors-universitet/seminarium-behover-vi-en-nordisk-
civillag  

https://www.norden.org/is/node/17889
https://www.helsinki.fi/sv/natverk/forum-for-civil-och-handelsratt-vid-helsingfors-universitet/seminarium-behover-vi-en-nordisk-civillag
https://www.helsinki.fi/sv/natverk/forum-for-civil-och-handelsratt-vid-helsingfors-universitet/seminarium-behover-vi-en-nordisk-civillag
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Væntanleg áhrif tillögunnar / Heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun  

Varðandi heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun í Dagskrá 2030 þá tengist tillagan 

markmiði 16 um að stuðla að friðsælum og sjálfbærum samfélögum fyrir alla menn, 

tryggja öllum jafnan aðgang að réttarkerfi og byggja upp skilvirkar og ábyrgar 

stofnanir fyrir alla menn á öllum sviðum og jafnframt undirmarkmiði 16 B um að efla 

og framfylgja stefnu og löggjöf sem tekur fyrir mismunun.  

Álit nefndarinnar 

Norræna velferðarnefndin telur mikilvægt að norrænt samstarf gangi eins vel fyrir sig 

og kostur er. Því miður virðist löggjöf norrænu landanna breytast hver með sínum 

hætti og þar af leiðandi verða æ fleiri stjórnsýsluhindranir á vegi þeirra sem hafa hug 

á að nýta sér sameiginlegan vinnumarkað Norðurlandanna eða stunda nám í norrænu 

nágrannalandi. Brýnt er að ríkisstjórnir Norðurlandanna og Norræna ráðherranefndin 

íhugi hvernig efla má samstarf landanna á sviði einkaréttar, út frá tillögum Inge 

Lorange Backer en einnig með beinu samstarfi og samráði milli landanna við endur-

skoðun eða gerð nýrra laga. 

 

Ekki síst er mikilvægt að þróa lausnir sem gera almenningi auðveldara fyrir, til að 

mynda norræn rafræn skilríki. 

 

Auk tilmælanna til ríkisstjórna Norðurlandanna sem byggja á upphaflegu tillögunni 

leggur nefndin til að tilmæli til Norrænu ráðherranefndarinnar um að hrinda í 

framkvæmd tillögum í skýrslu Inge Lorange Backer um norrænt samstarf á sviði 

einkaréttar geti verið viðeigandi og eflt tillöguna. 

 

 

Reykjavík, 22. janúar 2019 

Bente Stein Mathisen (H) 

Eva Lindh (S) 

Guðmundur Ingi Kristinsson (Flf) 

Hans Wallmark (M) 

Jenis av Rana (Mfl.) 

Julius Graakjær Grantzau (ALT) 

Kolbeinn Óttarsson Proppé (VG) 

Krista Mikkonen (gröna) 

 

Linda Ylivainio (C) 

Malthe Larsen (S) 

Maria Stockhaus (M) 

Mika Raatikainen (saf) 

Nina Sandberg (A) 

Paula Bieler (SD) 

Per-Arne Håkansson (S) 

Ulf Leirstein (FrP) 

 


