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Formáli 
Norðurlöndin – Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð – ásamt Álandseyjum, Færeyjum og 

Grænlandi standa öll vel í alþjóðlegu mati á því hversu langt ríki hafa náð við að uppfylla Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna. Í því felst þó ekki að þróun sé nú sjálfbær á Norðurlöndum, við stöndum nefnilega 

enn frammi fyrir stórum áskorunum á sviði sjálfbærrar þróunar vistkerfisins. Áskoranirnar eru einkum á 

sviði neyslu og framleiðslu sem ekki er sjálfbær, loftslagsbreytinga og kreppu á sviði líffræðilegrar 

fjölbreytni. 

Kórónuveirukreppan hefur verið ráðandi á pólitískri dagskrá ársins 2020 en ekki hefur þó dregið úr 

áskorunum á sviði sjálfbærni. António Guterres framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hleypti áratug 

aðgerða á sviði sjálfbærrar þróunar af stokkunum árið 2020 (enska: Decade of action for sustainable 

development) af stokkunum árið 2020. Áratugur aðgerða felst í því að allir hlutar samfélagsins eigi að 

sameina krafta sína til þess að sigrast á stærstu áskorununum á sviði sjálfbærni. Norrænt samstarf tekst á 

við þessar áskoranir með því að vinna að sjálfbærari og meira samþættum Norðurlöndum.  

Norræna ráðherranefndin gefur Norðurlandaráði skýrslu annað hvert ár þar sem gerð er grein fyrir vinnu að 

sjálfbærri þróun. Í Greinargerð Norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbærni 2020 er gerð grein fyrir 

starfinu að sjálfbærri þróun á tímabilinu 2018-2020. Vinna Norrænu ráðherranefndarinnar að sjálfbærri 

þróun er unnin bæði gegnum þverlægt starf og vinnu ráðherranefndarinnar. Greinargerð Norrænu 

ráðherranefndarinnar um sjálfbærni veitir tækifæri til þess að líta yfir farinn veg á það sem hefur áunnist en 

vísar einnig veginn framávið varðandi það sem betur má gera.  

Norrænt samstarf hefur aukið veg sjálfbærni á vettvangi stjórnmálanna. Bæði norræna langtímaáætlunin 

um sjálfbærni Gott líf á sjálfbærum Norðurlöndum og stefnumótunin 2030-kynslóðin hafa stuðlað að því að 

festa í sessi áherslu á sjálfbærni ásamt því að innleiða og efla Heimsmarkmiðin á Norðurlöndum. 

Framtíðarsýn okkar til 2030 leiðir norrænt samstarf til framtíðar með framtíðarsýnina um að Norðurlöndin 

verði sjálfbærasta og mest samþætta svæði heims árið 2030 að leiðarljósi. Með henni leggjum við 

megináherslu á sjálfbærni í sameiginlegri þróun Norðurlandanna.  

Það er von mín að þessi greinargerð um sjálfbærni dragi upp skýra mynd af vinnu Norrænu 

ráðherranefndarinnar að sjálfbærri þróun ásamt því að hvetja til umræðna um starf okkar að sjálfbærri 

þróun til framtíðar. Við sýnum ítrekað fram á það hér á Norðurlöndum að við erum sterkari saman. Nú er 

orðið tímabært að nota styrk Norðurlandanna í þágu sjálfbærni og setja hana efst á forgangslistann. 

 

Paula Lehtomäki, framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar 
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1. Inngangur 
Í sjálfbærri þróun eru þrjár víddir; efnahagsleg, félagsleg og vistkerfisleg. Þessar þrjár víddir eru bæði 

samþættar og samtengdar. Samþætt sýn á sjálfbærni felur í sér að efnahagslega víddin verður að styðja við 

félagslegu víddina þannig að samfélagið í heild nái að þróast innan marka vistkerfislegu víddarinnar (mynd 

1). Þannig er öruggt að sjálfbær þróun sé innan þeirra marka sem náttúran ræður við um leið og félagsleg 

velferð og græn efnahagsleg þróun er tryggð. 

Í sjálfbærri þróun á Norðurlöndum er rík áhersla lögð á sjálfbæra þróun vistkerfisins vegna þess að þar 

standa þau frammi fyrir sérlega miklum áskorunum með loftslagsbreytingum og kreppu líffræðilegrar 

fjölbreytni sem aftur tengist náið ósjálfbærri neyslu og framleiðslu. Á þessu sviði verður þó stöðugt að 

samþætta félagslegu og efnahagslegu sjálfbærnivíddirnar til þess að hægt sé að tala um raunverulega 

sjálfbærni.  

Mynd 1. Í sjálfbærri þróun eru þrjár víddir – efnahagsleg, félagsleg og vistkerfisleg – og eru þær bæði samþættar og 

samtengdar. 

 

Myndin er byggð á teikningu frá Resilience Center í Stokkhólmi. 

Yfirlýsing forsætisráðherranna árið 1998 markaði upphaf norræns samstarfs um sjálfbæra þróun. Fyrsta 

norræna áætlunin um sjálfbæra þróun tók gildi þremur árum síðar, árið 2001, og hefur hún verið 

endurskoðuð reglulega síðan. Eftir samþykkt Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna árið 2015 var norræna 

áætlunin um sjálfbæra þróun fyrir tímabilið 2013-2015, Gott líf á sjálfbærum Norðurlöndum, endurskoðuð til 

þess að hún mætti endurspegla fjölmargar tengingar og samlegð við Heimsmarkmiðin. Til þess að auka 

sýnileika og styrkja Heimsmarkmiðin í norrænu samstarfi ákváðu löndin á vettvangi Norrænu 

ráðherranefndarinnar að ýta úr vör áætlun fyrir tímabilið 2017-2020 sem ætlað var að styðja framkvæmd 

Heimsmarkmiðanna og hlaut hún heitið „2030-kynslóðin“. Í áætluninni er lögð sérstök áhersla á þau svið 

þar sem áskoranir Norðurlandanna eru mestar, sem leiðir til þess að sjónum er sérstaklega beint að 

sjálfbærri neyslu og framleiðslu. 

 

 
 

Ekonomiska dimensionen  

Sociala dimensionen  

Ekologiska dimensionen  
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Hægt er að lesa meira um uppbyggingu vinnunnar að sjálfbærri þróun á tímabilinu 2018-2020 í 

sjálfbærniskýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir árið 2020. Í henni er að finna greinargerð um vinnuna 

að sjálfbærri þróun gegnum þverlægt starf og starf ráðherranefndanna. Auk þess er þar að finna stutta 

greinargerð um áframhaldandi starf Norrænu ráðherranefndarinnar að sjálfbærri þróun á tímabilinu 2021-

2024. Síðast en ekki síst er kynntur listi með góðum dæmum um hvernig hinar mismunandi 

ráðherranefndir og undirstofnanir þeirra vinna að Heimsmarkmiðunum um sjálfbæra þróun (viðauki 1). 

Þetta eru aðeins nokkur dæmi en þau gefa mynd af breiddinni sem er að finna í þessari vinnu og sýna ekki 

síst umfang þess starfs ráðherranefndanna sem með áþreifanlegum hætti stuðlar að því að 

Heimsmarkmiðunum verði náð. 

Norræna ráðherranefndin hefur unnið að sjálfbærri þróun í meira en 20 ár – og þörfin hefur aldrei verið 

meiri. Það munum við einnig sjá í framtíðinni þegar við förum að vinna að nýrri framtíðarsýn Norrænu 

ráðherranefndarinnar um að verða sjálfbærasta og mest samþætta svæði heims: Framtíðarsýn okkar 2030. 

Framtíðarsýnin myndar rammann um áframhaldandi vinnu að sjálfbærri þróun í norrænu samstarfi og 

stuðlar einnig að því að Heimsmarkmiðunum verði náð. Þess vegna munum við í framtíðinni sjá aukinn 

þunga í vinnunni að sjálfbærri þróun í Norrænu ráðherranefndinni.   
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2. Starf Norrænu ráðherranefndarinnar að sjálfbærri þróun á tímabilinu 2018–2020 
Starf Norrænu ráðherranefndarinnar að sjálfbærri þróun er unnið bæði í þverlægu starfi og gegnum vinnu 

ráðherranefndarinnar.  

Þverlægu samstarf um sjálfbæra þróun er ætlað að tryggja samþættingu sjálfbærrar þróunar í Norrænu 

ráðherranefndinni og flýta því að Heimsmarkmiðunum verði náð á Norðurlöndum. Þverlægt samstarf um 

sjálfbæra þróun er grundvallarforsenda kerfisbundins samstarfs um sjálfbæra þróun og styður starf 

ráðherranefndarinnar. 

Starf ráðherranefndarinnar að sjálfbærri þróun er veigamikill þáttur í sjálfbærnivinnu 

ráðherranefndarinnar. Aðgerðir Norrænu ráðherranefndarinnar stuðla með raunverulegum hætti að 

framkvæmd Heimsmarkmiðanna 17 um sjálfbæra þróun. Í lok þessarar greinargerðar um sjálfbærni er 

kynntur listi yfir norræn verkefni um sjálfbæra þróun með dæmum um það starf sem unnið er af 

ráðherranefndunum og undirstofnunum þeirra og tengist Heimsmarkmiðunum um sjálfbæra þróun og 

undirmarkmiðum þeirra. 

Á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar er einnig unnið að sjálfbærri þróun innra starfs. 

Megintilgangurinn með umhverfis- og loftslagsáætlun skrifstofunnar fyrir tímabilið 2020-2024 er að draga 

úr samanlögðum loftslagsáhrifum starfseminnar. 

2.1. Þverlægt samstarf um sjálfbæra þróun 

Víðtækt samstarf Norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæra þróun tók á árunum 2017-2020 mið af Gott 

á sjálfbærum Norðurlöndum  – Norræn stefnumótun um sjálfbæra þróun 2013–2025 og 2030-kynslóðin  – 

Norræn áætlun um Heimsmarkmiðin 2030. 

Norrænu samstarfsráðherrarnir (MR-SAM) og norræna samstarfsnefndin (NSK) bera ábyrgð á hinu 

þverlæga samstarfi um sjálfbæra þróun með stuðningi norræna sérfræðingahópsins um sjálfbæra þróun 

sem gegnir ráðgefandi hlutverki gagnvart MR-SAM og NSK. 

Gott líf á sjálfbærum Norðurlöndum – Norræn áætlun um sjálfbæra þróun 2013–2025 

Norrænu samstarfsráðherrarnir samþykktu árið 2012 norrænu áætlunina um sjálfbæra þróun fyrir tímabilið 

2013-2025. Áætlunin um sjálfbæra þróun hefur verið heildarrammi þvert á svið í starfi Norrænu 

ráðherranefndarinnar. Eftir samþykkt Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun árið 2015 

var norræna áætlunin endurskoðuð til þess að hún mætti endurspegla fjölmargar tengingar og samlegð við 

Heimsmarkmiðin. Framtíðarsýn okkar 2030 leysir áætlunina um sjálfbæra þróun af hólmi þegar hún tekur 

gildi 1. janúar 2021. 

Áætlunin 2030-kynslóðin 

Norrænu samstarfsráðherrarnir (MR-SAM) samþykktu áætlunina 2030-kynslóðin 5. september 2017, en 

það er norræn áætlun sem ætlað er að styðja framkvæmd landanna á Heimsmarkmiðunum 17 um 

sjálfbæra þróun. Áætlunin nær frá september 2017 til desember 2020. 

Tilgangurinn með áætluninni 2030-kynslóðin hefur verið að styrkja og flýta framkvæmd 

sjálfbærnimarkmiðanna í Norrænu ráðherranefndinni. Meginmarkmið áætlunarinnar hafa verið að  
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1. tryggja að starf Norrænu ráðherranefndarinnar stuðli að framkvæmd Heimsmarkmiðanna með 

pólitískum áherslum og viðeigandi verkefnum 

2. stuðla að þátttöku í og miðla þekkingu á Heimsmarkmiðunum á Norðurlöndum 

3. vekja athygli á starfi Norrænu ráðherranefndarinnar að Heimsmarkmiðunum á Norðurlöndum og 

alþjóðlega. 

Starfinu í tengslum við áætlunina 2030-kynslóðin hefur verið fylgt eftir og það metið jafnt og þétt gegnum 

utanaðkomandi eftirlitsrannsókn sem unnin er af Gaia Consulting. Lokaskýrsla vegna 

eftirlitsrannsóknarinnar var kynnt fyrir norræna sérfræðingahópnum um sjálfbæra þróun 5. febrúar 2020 

og var skilað 10. mars 2020. Í lokaskýrslunni er komist að þeirri niðurstöðu að framgangur starfs Norrænu 

ráðherranefndarinnar tímabilið 2017-2020 hafi verið góður eða fullnægjandi í tengslum við öll markmið 

áætlunarinnar 2030-kynslóðin (fylgiskjal 2).  

Gildi áætlunarinnar 2030-kynslóðin jókst eftir því sem leið á þann tíma sem áætlunin gilti og hún hefur rutt 

brautina fyrir samþykkt Framtíðarsýnar okkar 2030. Matið er að innan þeirra ramma sem afmarkaðir voru 

hafi heppnast vel að stunda þverlægt samstarf um sjálfbæra þróun hjá Norrænu ráðherranefndinni með 

áætluninni 2030-kynslóðin. Vinnan við áætlunina hefur stuðlað að því að starf Norrænu 

ráðherranefndarinnar að Heimsmarkmiðunum hefur þróast verulega á tímabilinu 2018-2020 og sést það 

meðal annars í vinnu hverrar og einnar ráðherrarnefndar eins og gerð verður grein fyrir hér á eftir. Vinnan 

við áætlunina hefur stuðlað að því að virkja og auka þekkingarmiðlun varðandi Heimsmarkmiðin meðal 

ungs fólks, almennings, sveitarfélaga, stjórnmálafólks og embættismanna á Norðurlöndum. Vinnan við 

áætlunina hefur einnig stuðlað að því að auka sýnileika starfs Norrænu ráðherranefndarinnar að 

Heimsmarkmiðunum á Norðurlöndum og á heimsvísu gegnum kynningarverkefni sem hafa skapað áhuga 

og skipulag hliðarviðburðar á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna í New York um sjálfbæra þróun. 

Þar sem áætlunin 2030-kynslóðin rennur út í árslok 2020 hefur á árinu 2020 einnig verið unnið að nýrri 

norrænni starfsáætlun um sjálfbæra þróun. Þetta er leiðarvísir í þverlægu samstarfi Norrænu 

ráðherranefndarinnar um sjálfbæra þróun á tímabilinu 2021-2024. 

Norræni sérfræðingahópurinn um sjálfbæra þróun 

Meginmarkmiðið með því að koma á fót norræna sérfræðingahópnum um sjálfbæra þróun er að styðja 

starf norrænu samstarfsnefndarinnar (NSK) og norrænu samstarfsráðherranna (MR-SAM) við að fylgja eftir 

sjálfbærniáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar Gott líf á sjálfbærum Norðurlöndum – Norræn áætlun um 

sjálfbæra þróun ásamt starfi Norrænu ráðherranefndarinnar að framkvæmd Heimsmarkmiðanna. 

Sérfræðingahópurinn gegnir einnig hlutverki stýrihóps fyrir áætlunina 2030-kynslóðin sem felur í sér að 

hann gerir tillögur til NSK/MR-SAM varðandi innleiðingu áætlunarinnar og þróun. 

Starf norræna sérfræðingahópsins um sjálfbæra þróun var árangursríkt á tímabilinu 2018-2020. Mat 

eftirlitsrannsóknarinnar er að starfið í norræna sérfræðingahópnum um sjálfbæra þróun hafi verið 

fyrirbyggjandi og virðisaukandi fyrir norrænt samstarf og norrænu löndin. Hlutverk sérfræðingahópsins 

hefur þróast árið 2020 með samþykkt Framtíðarsýnar okkar 2020 sem verður stefnumótunarskjal til 

framtíðar vegna starfs Norrænu ráðherranefndarinnar að sjálfbærri þróun. Með því hefur MR-SAM 

samþykkt nýtt umboð fyrir norræna sérfæðingahópinn um sjálfbæra þróun fyrir tímabilið 2021-2024. 
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Markmið sérfræðingahópsins er að styðja NSK og MR-SAM við framkvæmd og eftirfylgd 

framtíðarsýnarinnar, auk hins þverlæga samstarfs innan Norrænu ráðherranefndarinnar. 

2.2. Starf ráðherranefndarinnar að sjálfbærri þróun 

Norræna ráðherranefndin vinnur að sjálfbærri þróun gegnum ráðherranefndirnar 12 og ábyrgðarsvið 

þeirra. Allar ráðherranefndir og undirstofnanir þeirra telja að starf þeirra skipti máli fyrir eitt eða fleiri af 

Heimsmarkmiðunum 17 um sjálfbæra þróun. (Fylgiskjal 3) Þó er munur á því hvernig – og í hversu miklum 

mæli – unnið er með sjálfbærnimarkmiðin.  

Nánast allar ráðherranefndirnar hafa nú samþykkt samstarfsáætlanir eða aðrar áætlanir sem hafa skýra 

tilvísun í Heimsmarkmiðin og/eða sjálfbæra þróun. Þetta leiðir til árangurs til lengri tíma vegna þess að 

sviðin eiga nú að tengja starf sitt – og vinna með virkum hætti að – markmiðum og undirmarkmiðum 

Heimsmarkmiðanna. Með því móti er tryggt að starfið að Heimsmarkmiðunum og sjálfbærri þróun sé 

breitt og til frambúðar.  

Flestar ráðherranefndirnar vinna að verkefnum sem varða Heimsmarkmiðin (fylgiskjal 1) Á verkefnastiginu 

sést einnig betur hvernig starfið tengist hinum ýmsu undirmarkmiðum. Þar er að finna mörg verkefni þar 

sem áhersla á markmiðin er víðtæk fremur en á hvert og eitt undirmarkmið. Þá er vert að geta þess að litið 

er svo á að tiltekin málefni skipti máli fyrir sjálfbæra þróun án þess að þau passi við eitt tiltekið 

undirmarkmið Heimsmarkmiðanna.  

Hinu þverlæga samstarfi um sjálfbæra þróun er ætlað að styðja starf ráðherranefndarinnar að sjálfbærri 

þróun. Verkefni áætlunarinnar 2030-kynslóðin hefur á tímabilinu 2021-2024 verið að tryggja að starf 

Norrænu ráðherranefndarinnar stuðli með pólitískum áherslum og verkefnum að framkvæmd 

Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Starf Norrænu ráðherranefndarinnar að Heimsmarkmiðunum er 

orðið sýnilegra og markmiðin 17 um sjálfbæra þróun hafa í auknum mæli verið samþætt starfi 

ráðherranefndarinnar.  

3. Starf Norrænu ráðherranefndarinnar að sjálfbærri þróun á tímabilinu 2021–2024 
Norrænu forsætisráðherrarnir samþykktu nýja framtíðarsýn um norrænt samstarf í ágúst 2019 en 

samkvæmt henni er Norðurlöndunum ætlað að vera „sjálfbærasta og mest samþætta svæði heims“ árið 

2030. Til þess að raungera framtíðarsýnina hyggst ráðherranefndin leggja áherslu á eftirfarandi áherslusvið 

til ársins 2024:  

• Græn Norðurlönd - Saman ætlum við að greiða fyrir grænum umskiptum í samfélögum okkar og 

vinna að kolefnishlutleysi og sjálfbæru hringrásarhagkerfi og lífhagkerfi. 

• Samkeppnishæf Norðurlönd - Saman ætlum við að efla grænan hagvöxt á Norðurlöndum, 

byggðan á þekkingu, nýsköpun, hreyfanleika og stafrænni samþættingu. 

• Félagslega sjálfbær Norðurlönd - Saman ætlum við að efla samfellt svæði án aðgreiningar þar 

sem jafnrétti ríkir og sem byggist á sameiginlegum gildum og enn öflugri menningarsamskiptum 

og velferð. 
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Mynd 2. Framtíðarsýn okkar 2030 er að Norðurlöndin verði sjálfbærasta og mest samþætta svæði heims fyrir árið 2030. 

Samþykkt Framtíðarsýnar okkar 2030 felur í sér að allt starf sem unnið er innan vébanda Norrænu 

ráðherranefndarinnar á að stuðla að markvissri forgangsröðun og þar með að raungera framtíðarsýnina og 

ná markmiðum hennar. Allar ráðherranefndir og stofnanir eiga að leggja til tilteknar aðgerðir og sjá til þess 

að við raungerum framtíðarsýnina saman.  

Norrænu samstarfsráðherrarnir (MR-SAM) samþykktu í júní 2020 nýja stefnumörkun vegna samþættingar 

sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og sjónarmiða um réttindi barna og ungmenna í Norrænu ráðherranefndinni. 

Í stefnumótuninni stendur að sjálfbær þróun, jafnrétti og sjónarmið réttinda barna og ungmenna skuli vera 

gegnumgangandi í öllu starfi Norrænu ráðherranefndarinnar. Samþætting þessara sjónarmiða er skilyrði 

þess að framtíðarsýninni verði náð. 

Þverlægu samstarfi Norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæra þróun er ætlað að stuðla til framtíðar að 

innleiðingu kjarnans í Framtíðarsýn okkar 2030 sem er að verða „sjálfbærasta og mest samþætta svæði 

heims“ og heildarmarkmiðum sem eru í sérstökum forgangi þegar kemur að því að takast á við 

sameiginlegar áskoranir norrænu landanna á sviði sjálfbærni. Sérstök áhersla er lögð á sviðin sjálfbær 

neysla, félagslega sjálfbær græn umskipti og að virkja almenning og börn og ungmenni. Þetta er staðfest í 

umboði norræna sérfræðingahópsins um sjálfbæra þróun fyrir tímabilið 2021-2024. 

Norræni sérfræðingahópurinn um sjálfbæra þróun mun liðsinna MR-SAM og NSK við framkvæmd og 

eftirfylgd framtíðarsýnarinnar og í hinu þverlæga samstarfi að sjálfbærri þróun innan Norrænu 

ráðherranefndarinnar. Þetta er staðfest í umboði norræna sérfræðingahópsins um sjálfbæra þróun fyrir 

tímabilið 2021-2024.  

Starf Norrænu ráðherranefndarinnar að sjálfbærri þróun á tímabilinu 2018-2020 hefur skipt máli og verið 

árangursríkt en einnig hafa verið greind allmörg svið þar sem tækifæri eru til að gera betur og miklu skiptir 

að taka það til greina í áframhaldandi vinnu. Hið þverlæga samstarf um sjálfbæra þróun mun í enn meiri 

mæli gegna því hlutverki að vera stuðningur og hvati fyrir starf ráðherranefndarinnar að sjálfbærri þróun 
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(meðal annars gegnum þróun hæfni í tengslum við Heimsmarkmiðin 17 um sjálfbæra þróun og 

undirmarkmiðin 169). 

Fylgiskjal 1. Listi yfir norræn verkefni um sjálfbæra þróun 
Norræna ráðherranefndin stuðlar að framkvæmd Heimsmarkmiðanna 17 um sjálfbæra þróun. Hér að 

neðan er listi með góðum dæmum um það hvernig ráðherranefndir og undirstofnanir þeirra vinna með 

Heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun og undirmarkmið þeirra. Þetta eru aðeins nokkur dæmi en þau gefa 

mynd af breiddinni sem er að finna í þessari vinnu og sýna ekki síst umfang þess starfs ráðherranefndanna 

sem með áþreifanlegum hætti stuðlar að því að Heimsmarkmiðunum verði náð. Vakin er athygli á því að 

hér eru engin dæmi um verkefni sem standa yfir og snerta beint sjálfbærnimarkmið 1 um að útrýma fátækt 

en þess er vænst að slíkum verkefnum fjölgi á tímabilinu 2021-2024 (til dæmis frá sviði félagsmála).  

Sjálfbærnimarkmið 2 – Ekkert hungur 

Heimsmarkmið 2 um sjálfbæra þróun fjallar um að „útrýma hungri, tryggja fæðuöryggi og bætta næringu 

og stuðla að sjálfbærum landbúnaði.“ 

Undirmarkmið: 
 

2.4 Sjálfbær matvælaframleiðsla og sveigjanlegir starfshættir í landbúnaði 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 3.4, 12.2 og 12.3) 

Verkefni: Að stuðla að umhverfisvænu og heilbrigðu matvælakerfi 

Ráðherranefnd: MR-FJLS og MR-S 

Lýsing: Í þessu verkefni er leitt saman áhrifafólk og aðilar sem starfa í matvælageiranum til 
þess að skapa sameiginlega framtíðarsýn fyrir norrænu matvælakerfin og greina 
hugsanlega áætlanir og verkfæri til þess að bæta heilsu og auka sjálfbærni þessara 
kerfa. Afurðir verkefnisins verða nokkrar og fela í sér samkomulag um staðreyndir 
varðandi matvælakerfi, nýtt samstarf milli aðila sem styðja breytingar á sviði 
matvæla, samtal um hindranir í vegi breytinga og viðbrögð við þeim og 
stefnumörkun sem allir aðilar sem starfa í matvælageiranum geta nýtt sér til að 
skýra hlutverk sín í breytingastefnunni. Verkefnið er fjármagnað að hluta af 
áætluninni 2030-kynslóðin. 

Tengiliðir: Anne Camilla Hilton, annhil@norden.org, +45 60 39 42 71. 
Marie Persson, marper@norden.org, +45 60 39 42 53. 

 

Undirmarkmið: 2.5 Að varðveita erfðafræðilega fjölbreytni í matvælaframleiðslu 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 2.4 og 12.2) 

Verkefni: Sáum, sjáum og smökkum – grænn vöxtur Norðurlöndum 

Ráðherranefnd: MR-K/NOREY 

Lýsing: „Sáum, sjáum og smökkum – grænn vöxtur Norðurlöndum“ er uppeldislegt og 
listrænt samstarfsverkefni milli norrænu menningarstofnananna og NordGen og 
snýst um erfðafræðilegar auðlindir í plöntum. Markmið verkefnisins er að beina 
sjónum að mikilvægi þess að varðveita erfðafræðilega fjölbreytni plantna og auka 
þekkingu á auðlindinni sem felst í norrænum mat og norrænni 
matarmenningararfleifð. Verkefninu er einnig ætlað að efna til frjórrar umræðu um 
loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra á ræktun matvæla á norðlægum 
breiddargráðum. Er hægt að finna nýjar sjálfbærar leiðir til þess að framleiða mat 
og neyta hans? Er hægt að auka ræktun til eigin neyslu? Er hægt að þróa aðferð til 
þess að virkja börn og ungmenni í þessari vinnu? 

Tengiliður: Fanney Karlsdottir, fanney@nordichouse.is, +35 45 51 70 32. 

mailto:annhil@norden.org
mailto:marper@norden.org
mailto:fanney@nordichouse.is
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Nánari upplýsingar https://nordichouse.is/da/saum-sjaum-og-smokkum-graenn-voxtur-a-
nordurlondum/  

 

Undirmarkmið: 2.5 Að varðveita erfðafræðilega fjölbreytni í matvælaframleiðslu 
(Tengist einnig undirmarkmiði 15.6) 

Verkefni: Alþjóðlega fræhvelfingin á Svalbarða 

Ráðherranefnd: MR-FJLS/Nordgen  

Lýsing: Alþjóðlega fræhvelfingin á Svalbarða er stærsti öryggislager heims af 
fjölbreytilegum fræjum þeirra plantna sem ræktaðar eru í heiminum. Þar eru 
geymd til langs tíma sýni af fræjum sem varðveitt eru í genabönkum um allan heim 
til þess að stuðla að því að tryggja fæðuöflun til framtíðar í heiminum. Stríð, átök, 
loftslagsbreytingar og pólitískt áhugaleysi eru ógnir við starfsemi genabankanna 
þar sem í auknum mæli er horfst í augu við nauðsyn þess að geyma sýni af fræjum 
á fleiri en einum stað í öryggisskyni. Í fræhvelfingunni á Svalbarða er án 
endurgjalds boðið upp á geymslu fræsýna sem varðveitt eru í alþjóðlegum 
genabönkum, genabönkum landa og svæða og hjá stofnunum og samtökum. 
NordGen ber ábyrgð á rekstri fræhvelfingarinnar í samstarfi við norska 
landbúnaðar- og matvælaráðuneytið og samtökin Crop Trust. 

Tengiliður: Åsmund Asdal, asmund.asdal@nordgen.org,+47 91 36 51 66. 

Nánari upplýsingar https://nordichouse.is/saum-sjaum-og-smokkum-graenn-voxtur-a-nordurlondum/  

 

Sjálfbærnimarkmið 3 – Heilsa og vellíðan 

Heimsmarkmið 3 um sjálfbæra þróun fjallar um að „stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá 

vöggu til grafar“. 

Undirmarkmið: 3.8 Aðgengi að heilbrigðisþjónustu fyrir alla 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 11.1 og 11.a) 

Verkefni: Bridging the knowledge gap between distance health & social care solutions and 
environmental impacts: Via the lens of SDGs 

Ráðherranefnd: MR-S 

Lýsing: Verkefninu er ætlað að veita aukna innsýn í fjarheilbrigðislausnir/-þjónustu og 
fjarumönnun með því að varpa ljósi á aðlögun og tækifæri sem myndast þegar 
tekið er tillit til umhverfisbreytna til að gera sér grein fyrir áhrifum tiltekinna lausna 
á umhverfi og loftslag. Unnið verður að öflun verkþekkingar til að greiða fyrir 
gagnaöflun, samræðum og ákvörðunum um samstarf hagsmunaaðila á sviði 
heilbrigðismála. Þetta málþing tekur til samlegðarverkfæra Heimsmarkmiðanna 
og Environmental Impact Assessment (EIA) sem er verkfæri til að kortleggja og 
greina áhrif og víxlverkun milli lausna á sviði heilbrigðisþjónustu og 
Heimsmarkmiðanna. Verkefnið mun skila ítarlegu yfirliti yfir áhrif á tiltekin 
sjálfbærnimarkmið – gegnum lausnir á sviði fjarheilbrigðisþjónustu – í samhengi 
við loftslagsútreikninga. 

Tengiliður: Anne Camilla Hilton, annhil@norden.org, +45 60 39 42 71. 

 

Undirmarkmið: 3.8 Aðgengi að heilbrigðisþjónustu fyrir alla 

Verkefni: Heilsa, lýðfræði og lífsgæði 

Ráðherranefnd: MR-N 

https://nordichouse.is/da/saum-sjaum-og-smokkum-graenn-voxtur-a-nordurlondum/
https://nordichouse.is/da/saum-sjaum-og-smokkum-graenn-voxtur-a-nordurlondum/
mailto:asmund.asdal@nordgen.org
https://nordichouse.is/saum-sjaum-og-smokkum-graenn-voxtur-a-nordurlondum/
mailto:annhil@norden.org
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Lýsing: Framtíðarsýn verkefnisins er að stuðla að því að Norðurlöndin verði sjálfbærasta 
og mest samþætta svæði heims á sviði heilbrigðismála ásamt því að tryggja öllum 
íbúum svæðisins bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu. Áætlunin var kynnt fyrir 
norrænu viðskiptaráðherrunum í júní 2019 og veittu þeir stuðning til þess að koma 
verkefninu á fót. Verkefninu er skipt í fjórar lotur: 1) Bridging Nordic health data, 2) 
Preventive health, 3) Healthy cities, 4) Value chain collaboration. 

Tengiliðir: Rasmus Malmborg, rm@nordicinnovation.org, +47 951 21 480. 
Þórður Reynisson, tr@nordicinnovation.org,+47 915 76 579. 

Nánari upplýsingar https://www.nordicinnovation.org/health 

 

Undirmarkmið: 3.8 Aðgengi að heilbrigðisþjónustu fyrir alla  
(Tengist einnig undirmarkmiði 10.2) 

Verkefni: Adult life after childhood cancer in Scandinavia (ALiCCS): Socioeconomic 
consequences of long-term survival 

Ráðherranefnd: MR-U/ NordForsk 

Lýsing: Rannsóknarniðurstöður verkefnisins „Adult life after childhood cancer in 
Scandinavia (SALiCCS): Socioeconomic consequences of long-term survival“ 
munu auka skilning á afleiðingum þess að fá krabbamein á ungum aldri. Menntun, 
fjölskylda og börn og starf eru mikilvæg og krefjandi markmið fyrir venjulegt fólk 
en skipta þau sem hafa lifað af krabbamein í æsku enn meira máli. Með því að 
greina þá einstaklinga sem hafa lifað af og bera þyngstu félagslegu og 
efnahagslegu byrðarnar er verkefninu ætlað að þróa áætlanir um snemmtæka 
íhlutun gagnvart þeim hópum sem hafa lifað af tvísýn tímabil í lífi sínu. 

Tengiliðir: Maria Nilsson, maria.nilsson@nordforsk.org, +47 993 80 264.  
Marianne Aastebøl Minge, marianne.minge@nordforsk.org, +47 936 02 527. 

Nánari upplýsingar https://www.nordforsk.org/projects/adult-life-after-childhood-cancer-
scandinavia-aliccs-socioeconomic-consequences-long-term 

 

Sjálfbærnimarkmið 4 – Menntun fyrir alla 

Heimsmarkmið 4 um sjálfbæra þróun fjallar um að „tryggja öllum jafnan aðgang að góðri menntun og 

tækifæri til náms alla ævi“. 

Undirmarkmið: 4.3 Jafn aðgangur að góðu starfs- og framhaldsnámi 
(Tengist einnig undirmarkmiði 8.5) 

Verkefni: Fleiri leiðir til menntunar á sviði heilbrigðisþjónustu og umönnunar á 
Norðurlöndum 

Ráðherranefnd: MR-SAM/Aðlögunaráætlunin 

Lýsing: Tilgangur verkefnisins er að stuðla að því að fleira flóttafólk og innflytjendur fái 
öruggari vinnu til lengri tíma með því að öðlast starfsmenntun. Rannsóknir sýna að 
menntun er meðal mikilvægustu tækja fyrir þennan hóp til að fá fastráðningu.  Á 
sama tíma er mikil þörf á hæfu vinnuafli á sviði heilbrigðisþjónustu og umönnunar 
á Norðurlöndum – og spár benda til þess að ekki hafi verið tekið nægilegt tillit 
framtíðarþarfa á þessu sviði. Verkefnið styrkir miðlun þekkingar og reynslu milli 
fagfólks á sviði heilbrigðisþjónustu og umönnunar með áherslu á það hvernig unnt 
sé að þróa verklag sem stytt getur leiðina til menntunar og þar með 
atvinnuþátttöku viðkvæms markhóps. 

Tengiliður: Anna-Maria Mosekilde, annmos@norden.org, +45 60 39 71 87. 

mailto:rm@nordicinnovation.org
https://www.nordicinnovation.org/contact#rur-reynisson
mailto:tr@nordicinnovation.org
https://www.nordicinnovation.org/health
mailto:maria.nilsson@nordforsk.org
https://www.nordforsk.org/projects/adult-life-after-childhood-cancer-scandinavia-aliccs-socioeconomic-consequences-long-term
mailto:marianne.minge@nordforsk.org
https://www.nordforsk.org/projects/adult-life-after-childhood-cancer-scandinavia-aliccs-socioeconomic-consequences-long-term
https://www.nordforsk.org/projects/adult-life-after-childhood-cancer-scandinavia-aliccs-socioeconomic-consequences-long-term
mailto:annmos@norden.org
tel:+4560397187
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Nánari upplýsingar: https://www.foreningen-nydansker.dk/igu-og-branchepakker 

 

Undirmarkmið: 4.5 Að afnema mismunun í menntakerfinu 

Verkefni: Nordic centre of excellence: Justice through education 

Ráðherranefnd: MR-U/ NordForsk 

Lýsing: Rannsókn á „Nordic centre of excellence: Justice through education“ hefur sýnt 
að ekki einu sinni norrænu menntakerfin bjóða upp á sanngjarna og 
sambærilega menntun fyrir alla. Rannsóknarniðurstöður sýna fram á að 
nemendum er mismunað og þeir jaðarsettir út frá stétt, kyni, kynhneigð, 
uppruna og fötlun. Með því að fara í saumana á þessum þáttum á margvíslegan 
hátt hefur miðstöðin byggt upp þekkingargrunn sem hjálpar stjórmálamönnum 
og þeim sem fara með menntun kennara að byggja upp jafnt aðgengi að góðri 
menntun. 

Tengiliðir: Siri Jørgensen Bjarnar, siri.bjarnar@nordforsk.org, +47 913 16 554. 
Kaisa Vaahtera, kaisa.vaahtera@nordforsk.org, +47 911 48 694. 

Nánari upplýsingar https://www.nordforsk.org/projects/justice-through-education-nordic-countries 

 

Undirmarkmið: 4.7 Menntun í þágu sjálfbærrar þróunar og alheimsvitundar 

Verkefni Norræna samstarfsnetið um sjálfbæra þróun  

Ráðherranefnd: MR-U 

Lýsing: Norræna samstarfsnetið um sjálfbæra þróun sem er hluti af Norræna 
samstarfsnetinu um fullorðinsfræðslu (NVL) leggur til þekkingu og 
kennslufræðilega sérfræðiþekkingu í tengslum við vinnuna að 
Heimsmarkmiðunum um sjálfbæra þróun.  Ætlunin er að þróa áfram 
samstarfsnet NVL um sjálfbæra þróun og víkka út starfsemi þess, meðal annars 
þegar kemur að því að miðla þekkingu og kennslufræðilegri sérþekkingu í 
tengslum við vinnuna að Heimsmarkmiðunum í samtökum og stofnunum sem 
sinna fullorðinsfræðslu og með þátttöku almennings, skipulagningu viðburða 
o.s.frv. 

Tengiliðir: Helle Glen Petersen, helpet@norden.org, +45 29 69 29 78. 
Antra Carlsen, antr@via.dk, +45 87 55 18 08. 

Nánari upplýsingar: https://nvl.org/content/verksamhetsplan-2020-hallbar-utveckling 

 

Sjálfbærnimarkmið 5 – Jafnrétti kynjanna 

Heimsmarkmið 5 um sjálfbæra þróun fjallar um að „jafnrétti kynjanna verði tryggt og staða allra kvenna og 

stúlkna styrkt“. 

Undirmarkmið: 5.1 Að útrýma misrétti gagnvart konum og stúlkum 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 4.2, 4.3, 4.5, 4.a, 5.5, 8.2, 8.5 og 12.1) 

Verkefni: Sjálfbærni og jafnrétti í hátækniatvinnulífi framtíðarinnar 

Ráðherranefndir: MR-A, MR-JÄM, MR-U og HU 

Lýsing: Norræni vinnumarkaðurinn er nú kynskiptur og hlutfall kvenna í hátæknistörfum er 

lágt. Þar sem atvinnulíf mun í framtíðinni einkennast af stafrænni tækni og 

sjálfvirkni munu Norðurlöndin ekki ná að nýta þau tækifæri jafnt sem fólgin eru í 

https://www.foreningen-nydansker.dk/igu-og-branchepakker
https://www.nordforsk.org/projects/justice-through-education-nordic-countries
mailto:siri.bjarnar@nordforsk.org
mailto:kaisa.vaahtera@nordforsk.org
https://www.nordforsk.org/projects/justice-through-education-nordic-countries
mailto:helpet@norden.org
mailto:antr@via.dk
https://nvl.org/content/verksamhetsplan-2020-hallbar-utveckling
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öllum ungum konum og körlum eða hafa gagn af nægilegum fjölbreytileika meðal 

stjórnenda. Í verkefninu er kannað hvernig Norðurlöndin geti náð fram betra 

kynjajafnvægi í menntun og störfum á sviði náttúruvísinda, tækni, verkfræði og 

stærðfræði og hvernig búast má við að það stuðli að sjálfbærni og jafnrétti á 

vinnumarkaði framtíðarinnar. Þverfagleg áhersla verkefnisins felur í sér að reynt 

verður að setja af stað aðgerðir til að ná fram jafnrétti í menntakerfinu og á 

vinnumarkaði. Verkefnið er fjármagnað að hluta af áætluninni 2030-kynslóðin. 

Tengiliður: Jenny Pentler, jenny.pentler@genus.gu.se, +46 31 786 9203. 

Nánari upplýsingar https://nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/stem/  

 

Undirmarkmið: 5.1 Að útrýma misrétti gagnvart konum og stúlkum 

Verkefni: Kortlagning aðgerða og áætlana gegn neikvæðu félagslegu taumhaldi 

Ráðherranefnd: MR-SAM/Aðlögunaráætlunin 

Lýsing: Tilgangur verkefnisins er að kortleggja lagasetningu og aðgerðir stjórnvalda og 
almennings gegn félagslegu taumhaldi og heiðurstengdu ofbeldi í norrænu 
ríkjunum. Neikvætt félagslegt taumhald takmarkar frelsi einstaklinga og hindrar 
virka þátttöku stúlkna og kvenna í opinberu lífi. Með miðlun norrænnar reynslu 
varðandi meðferð stjórnvalda á þessum vanda er grundvöllurinn styrktur undir 
þróun og innleiðingu markvissra aðgerða sem breyta til batnaðar jafnrétti stúlkna 
og kvenna.  

Tengiliður: Anna-Maria Mosekilde, annmos@norden.org, +45 60 39 71 87. 

 

Undirmarkmið: 5.2 Að útrýma ofbeldi og misneytingu á konum og stúlkum 
Tengist einnig undirmarkmiðum 3.7, 8.5, 8.8, 11.7 og 16.3. 

Verkefni: Kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnumarkaði og í samfélaginu á Norðurlöndum 

Ráðherranefndir: MR-JÄM 

Lýsing: Í norrænu ríkjunum er unnið að því að fólk eigi þess kost að lifa laust við ofbeldi 
en kynferðislegt ofbeldi og kynferðislegt áreiti er enn útbreitt og 
þekkingarmunurinn er mikill. Áætlunin stendur árin 2018-2022 og er svar við 
metoo-ákallinu þar sem þúsundir kvenna báru vitni um kynferðisbrot og -áreitni 
alls staðar og í öllum kimum samfélagsins á Norðurlöndum. Með ráðstefnum og 
útgáfum hefur áætlunin varpað ljósi á hinar alvarlegu afleiðingar kynferðislegrar 
áreitni og kynferðisofbeldis fyrir einstaklinga, efnahag og sjálfbæra þróun. Frá 
árinu 2020 mun þverfaglegt rannsóknarátak vinna áfram að bættri þekkingu á 
kynferðislegri áreitni á vinnustöðum með því að rannsaka mismunandi svið 
atvinnulífsins og með fyrirbyggjandi aðgerðum. 

Tengiliður: Marianne Berger Marjanovic, marmar@norden.org, +45 60 39 42 95.  

Nánari upplýsingar: https://nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/nordiskt-kunskapslyft-om-sexuella-
trakasserier-en-forstudie/   

 

Sjálfbærnimarkmið 6 – Hreint vatn og hreinlætisaðstaða fyrir alla 

Heimsmarkmið 6 um sjálfbæra þróun fjallar um að „tryggja aðgengi allra að hreinu vatni og sjálfbæra 

nýtingu þess svo og hreinlætisaðstöðu“. 

mailto:jenny.pentler@genus.gu.se
https://nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/stem/
mailto:annmos@norden.org
tel:+4560397187
mailto:marmar@norden.org
https://nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/nordiskt-kunskapslyft-om-sexuella-trakasserier-en-forstudie/
https://nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/nordiskt-kunskapslyft-om-sexuella-trakasserier-en-forstudie/
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Undirmarkmið: 6.6 Að vernda og endurheimta vatnstengd vistkerfi 

Verkefni: ScanDNAnet – Validating and intercalibrating metabarcoding for routine use in 
Nordic freshwater biomonitoring 

Ráðherranefnd: MR-MK 

Lýsing: Þungamiðja þessa verkefnis er að bera saman nýtingu dna-
metabarkóðunaraðferða og notagildi með hefðbundinni greiningu á reglulegum 
eftirlitssýnum. Notkun þessarar aðferðar í erfðafræðilegri greiningu og meðferð 
flokkunarfræðilegra gagna mun um leið víkka út hraða- og nákvæmnismörk fyrir 
flokkunarfræðilega greiningu sem fyrir hendi er og leiða af sér flokkunarfræðileg 
gögn sem ekki hafa áður verið aðgengileg. Styrkur hins nýja erfðafræðilega 
greiningarkerfis til að bæta líffræðilegt eftirlit með þrýstingsbreytingum verður 
metinn, vistkerfin bætt og líffræðileg fjölbreytni og varðveisla vistkerfisþjónustu 
greind og metin. 

Tengiliður: Sigga Jacobsen, siggaj@us.fo, +298 23 43 46. 

 https://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Research_and_ 
development_projects/Projects/SCANDANnet/SCANDNAnet(47361) 

 

Sjálfbærnimarkmið 7 – Sjálfbær orka 

Heimsmarkmið 7 um sjálfbæra þróun fjallar um að „tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á 

viðráðanlegu verði“. 

Undirmarkmið: 7.2 Að auka hlut endurnýjanlegrar orku í heiminum 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 7.1, 7.a, 9.1 og 13.2) 

Verkefni: Flex4RES – Flexible Nordic energy systems  

Ráðherranefnd: MR-VÆKST/EK-E/NEF 

Lýsing: Flex4RES-verkefnið sýnir hvernig hægt er að takast á við þá áskorun að samþætta 
stóran hluta endurnýjanlegrar orku frá mismunandi orkugjöfum í orkukerfinu með 
meiri tengingu orkumarkaða á Norðurlöndum og í Eystrasaltslöndunum og 
auðvelda þannig umskiptin til orku sem ekki losar kolefni.  

Tengiliður: Klaus Skytte, klaus.skytte@nordicenergy.org, +47 941 31 447. 

Nánari upplýsingar: https://www.nordicenergy.org/flagship/flex4res/  

 

Undirmarkmið: 7.a Að auðvelda aðgengi að rannsóknum og tækni og fjárfesta í hreinni orku 
(Tengist einnig undirmarkmiði 9.2)  

Verkefni: Samstarfsnet um losun, nýtingu og geymslu kolefnis (NGCCUS) og Nordic Baltic 8 
(NB8)  

Ráðherranefnd: MR-VÆKST/EK- E/NEF 

Lýsing: Samstarfsnet um losun, nýtingu og geymslu kolefnis (NGCCUS) skal á þriggja ára 
tímabili styðja samstarf og aðstoða norrænu ríkisstjórnirnar með því að fylgjast 
með og ræða þróun á losun, nýtingu og geymslu kolefnis og miðla þekkingu á 
Norðurlöndum og innan samstarfs Norðurlanda og Eystrasaltsríkja (Nordic-Baltic 
8).  

Tengiliðir: Elvar Knútur Valsson, elvknu@norden.org, +45 60 39 42 30. 
Sofia Elamson, sofia.elamson@nordicenergy.org, +47 47 25 47 32. 
Peter Molander, peter.molander@projectum.fi, +358 50 304 49 33. 

Nánari upplýsingar https://www.nordicenergy.org/project/ngccus/ 

 

mailto:siggaj@us.fo
tel:+298234346
https://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Research_and_development_projects/Projects/SCANDANnet/SCANDNAnet(47361)
https://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Research_and_development_projects/Projects/SCANDANnet/SCANDNAnet(47361)
mailto:klaus.skytte@nordicenergy.org
https://www.nordicenergy.org/flagship/flex4res/
mailto:elvknu@norden.org
tel:+4560394230
mailto:sofia.elamson@nordicenergy.org
mailto:peter.molander@projectum.fi
https://www.nordicenergy.org/project/ngccus/
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Undirmarkmið: 7.a Að auðvelda aðgengi að rannsóknum og tækni og fjárfesta í hreinni orku 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 9.5, 13.3 og 17.19) 

Verkefni: Nordic clean energy scenarios – tracking Nordic carbon neutrality progress and 
technology pathways 

Ráðherranefnd: MR-VÆKST/EK- E/NEF 

Lýsing: Verkefnið fylgir eftir yfirlýsingu forsætisráðherranna um kolefnishlutlaus 
Norðurlönd frá janúar 2019. Í því eru notuð háþróuð orkulíkön til þess að lýsa 
sviðsmyndum sem sýna hvernig norræni orkugeirinn, sem veldur 2/3 af losun 
gróðurhúsalofttegunda á Norðurlöndum, getur orðið kolefnishlutlaus. 
Sviðsmyndirnar verða tilbúnar vorið 2021 og stefnt er að því að gerð verði skýrsla 
árlega sem sýnir stöðu Norðurlandanna miðað við sviðsmyndirnar.  
 
Í sviðsmyndunum er birt umfangsmikið yfirlit yfir mismunandi tækni þar sem tekið 
er tillit til kostnaðar og möguleika á að draga úr losun kolefnis. Einnig verður komið 
á fót gagnagrunni með sameiginlegri norrænni orkutölfræði sem ætlað er að 
mynda grunn að því að birt verði árleg norræn orkutölfræði. Verkefnið kemur í 
kjölfar tveggja fyrri orkusviðsmynda NEF frá 2013 og 2016 ásamt greiningunum 
„Tracking Nordic clean energy progress“. 

Tengiliður: Christian Kjær, christian.kjaer@nordicenergy.org, +47 90 24 60 32. 

Nánari upplýsingar: https://www.nordicenergy.org/publications/tracking-nordic-clean-energy-
progress-2020/ 

 

Sjálfbærnimarkmið 8 – Góð atvinna og hagvöxtur 

Heimsmarkmið 8 um sjálfbæra þróun fjallar um að „stuðla að viðvarandi sjálfbærum hagvexti og 

arðbærum og mannsæmandi atvinnutækifærum fyrir alla“. 

Undirmarkmið: 8.5 Full vinna og mannsæmandi störf með sömu laun fyrir alla  
(Tengist einnig undirmarkmiði 10.2) 

Verkefni: Árangursríkar vinnumarkaðsaðgerðir fyrir flóttafólk og sameinaðar fjölskyldur 

Ráðherranefnd: MR-SAM/Aðlögunaráætlunin 

Lýsing: Verkefnið styður við þekkingaröflun um árangursríkar vinnumarkaðsaðgerðir 
fyrir flóttafólk og sameinaðar fjölskyldur, en þetta eru andlega viðkvæmir hópar 
og hafa orðið fyrir áföllum eða bera slík einkenni. Rannsóknin felst í að skoða 
texta og kortleggja verklagsreglur sem eru fyrir hendi vegna þessa markhóps í 
Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Búnar hafa verið til nokkrar 
vænlegar verklagsreglur og eru þær mjög líklegar til að hafa góð áhrif á 
atvinnuþátttöku markhópsins. Danska flóttamannaráðið og Norræna 
ráðherranefndin hélt í kjölfarið málþing í þátttökulöndunum fjórum í þeim 
tilgangi að hvetja til nýrra aðlögunar- og atvinnuátaka fyrir jaðarsetta 
innflytjendur. 

Tengiliður: Anna-Maria Mosekilde, annmos@norden.org, +45 60 39 71 87. 

Nánari upplýsingar: http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1299508&dswid=-
7970  

 

Undirmarkmið: 8.5 Full vinna og mannsæmandi störf með sömu laun fyrir alla 

mailto:christian.kjaer@nordicenergy.org
https://www.nordicenergy.org/publications/tracking-nordic-clean-energy-progress-2020/
https://www.nordicenergy.org/publications/tracking-nordic-clean-energy-progress-2020/
mailto:annmos@norden.org
tel:+4560397187
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1299508&dswid=-7970
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1299508&dswid=-7970
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(Tengist einnig undirmarkmiði 10.2) 

Verkefni: Atvinnulíf framtíðar – tækni og stafræn væðing til að bæta samþættingu 

Ráðherranefnd: MR-A 

Lýsing: Hlutfall fólks með fötlun sem ekki er með vinnu er stöðugt á öllum 
Norðurlöndunum þrátt fyrir að fötlun þess feli ekki endilega í sér skerta starfsgetu. 
Bæði samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 
Heimsmarkmiðin skylda Norðurlönd til þess að jafna muninn milli fólks með og án 
fötlunar og milli kvenna og karla. Að hve miklu leyti skapar ný tækni, stafræn 
væðing og nýsköpun aukin tækifæri á vinnumarkaði fyrir fólk með ýmisskonar 
fötlun? Hversu mikil þekking er til staðar og hvaða áþreifanlegu dæmi eru fyrir 
hendi á sviði stafrænnar væðingar, nýrrar tækni eða annarra nýrra lausna sem 
þegar eru í notkun, virka vel og hafa verið innleiddar? 

Tengiliður: Cecilie Bekker Zober, cebz@norden.org, +45 21 71 71 18. 

Nánari upplýsingar: https://nordicwelfare.org/da/projekt/fremtidens-arbejdsliv/ 

 

Undirmarkmið: 8.8 Að verja réttindi launafólks og stuðla að öruggu og tryggu vinnuumhverfi fyrir 
alla  
(Tengist einnig undirmarkmiðum 9.5 og 10.2) 

Verkefni: Námskeið: Ódæmigerð ráðningarform, vinnuumhverfi og heilsa 

Ráðherranefnd: MR-A/NIVA 

Lýsing: „Ódæmigerð ráðningarform“ er vísindalegt hugtak sem meðal annars tekur til 
hlutastarfa, tímabundinna starfa og starfa gegnum stafrænan vettvang. Á 
námskeiðinu er fyrirliggjandi þekking og rannsóknir á þessu sviði kortlagðar, tengsl 
milli mismunandi breytna, svo sem kyns, aldurs og uppruna, eru greind og 
vandamál sem tengjast lagasetningu og þríhliða samningum rædd. Námskeiðið 
tengist undirmarkmiðum 8.8 og 10.2 beint með því að kanna og upplýsa 
þátttakendur um þann heilsuvanda sem atvinna af þessu tagi veldur, sérstaklega 
launafólki í hópum sem þegar eru viðkvæmir og hvernig þetta tengist 
efnahagsmálum og stjórnmálum. Þessi þekkingarmiðlun skapar betri grunn að því 
að tryggja rétt launafólks í heimabyggð sinni, á landsvísu og alþjóðlega. Þá stuðlar 
námskeiðið að því að styðja við vísindalegar rannsóknir með því að búa til vettvang 
til þess að miðla rannsóknum og ræða þær á háu plani með því að leiða saman 
sérfræðinga. 

Tengiliður: Morten Jakobsen, morten.jakobsen@niva.org, +358 40 126 3336. 

Nánari upplýsingar: https://niva.org/ 

 

Sjálfbærnimarkmið 9 – Nýsköpun og uppbygging 

Heimsmarkmið 9 um sjálfbæra þróun fjallar um að „byggja upp trausta innviði, stuðla að sjálfbærri 

iðnvæðingu og hlúa að nýsköpun“. 

Undirmarkmið: 9.1 Að skapa sjálfbæra og sveigjanlega innviði fyrir alla  
(Tengist einnig undirmarkmiði 9.4) 

Verkefni: 5G – að efla notagildi stafrænnar tækni og nýsköpunar á Norðurlöndum og í 
Eystrasaltsríkjunum 

Ráðherranefnd: MR-DIGITAL 

Lýsing: Mikil gæði gagna og stafrænnar tækni á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum 
eru mikilvægur hvati í grænum umskiptum og skilyrði opinberrar velferðar. Þetta 

mailto:cebz@norden.org
https://nordicwelfare.org/da/projekt/fremtidens-arbejdsliv/
mailto:morten.jakobsen@niva.org
https://niva.org/
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mun veita svæði Norðurlanda og Eystrasaltsríkja samkeppnisforskot á sviði 
sjálfbærrar stafrænnar nýsköpunar. 5G-átakið stuðlar annars vegar að þróun 
notkunar, reglusetningu og samhæfingu stefnumörkunar á svæðinu og styður hins 
vegar við prófunarumhverfi og aðstöðu sem tryggir tæknilega samhæfingu á 5G-
tíðni á svæðinu og ryður úr vegi hindrunum fyrir útbreiðslu 5G-netsins. Áhersla 
verður til dæmis lögð á eftirlit og að stuðla að þróun, sérstaklega varðandi 
framleiðslueiningar svo sem framleiðslufyrirtæki, landbúnað, sjálfbærar og 
loftslagsvænar samgöngulausnir ásamt úrræðum sem draga úr orkunotkun, svo 
sem snjöll rafdreifikerfi.  

Tengiliður: Morten Friis Møller, momo@norden.org,+45 21 71 76 03. 

Nánari upplýsingar: https://www.norden.org/is/node/20391  

 

Sjálfbærnimarkmið 10 – Aukinn jöfnuður 

Heimsmarkmið 10 um sjálfbæra þróun fjallar um að „draga úr ójöfnuði í heiminum“. 

Undirmarkmið: 10.2 Að stuðla að félagslegri, efnahagslegri og pólitískri aðlögun 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 4.5, 4.a, 8.5, 10.2, 11.2 og 11.3) 

Verkefni: Norræna ráðið um málefni fatlaðs fólks 

Ráðherranefnd: MR-S/NVC 

Lýsing: Aðlögun fólks með fötlun er mikilvægt markmið innan norræns samstarfs. 
Norræna ráðið um málefni fatlaðs fólks gegnir ráðgefandi hlutverki á þessu sviði 
gagnvart Norrænu ráðherranefndinni og er ætlað að styðja við hina ýmsu 
málaflokka og allt norrænt samstarf sem er framlag til þessarar aðlögunar. 
Norræna ráðið um málefndi fatlaðs fólks hefur umboð þvert á fagsvið og er 
ráðgefandi fyrir alla málaflokka sem málið snertir innan opinbers samstarfs 
norrænu ríkisstjórnanna.  Í Heimsmarkmiðunum er fólk með fötlun nefnt ellefu 
sinnum. Fólk í viðkvæmri stöðu er nefnt sex sinnum í Heimsmarkmiðunum. Fólk 
með fötlun er margfalt viðkvæmara gagnvart umhverfi sínu en fólk sem er ekki 
með fötlun.  

Tengiliður: Maria Montefusco, maria.montefusco@nordicwelfare.org, +46 734 30 50 10. 

Nánari upplýsingar: https://nordicwelfare.org/funktionshinder/funktionshindersradet/ 

 

Undirmarkmið: 10.2 Að stuðla að félagslegri, efnahagslegri og pólitískri aðlögun1 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 3.7, 4.7, 5.1, 5.2, 5.c og 17.17)  

Verkefni: Jöfn réttindi, meðferð og tækifæri fyrir LGBTI-fólk á Norðurlöndum 

Ráðherranefnd: MR-JÄM 

Lýsing: Á Norðurlöndum verður að sjá til þess að ekkert LGBTI-fólk sé útundan (e. leave 
no one behind) og að mannréttindasjónarmiðum verði áfram haldið á lofti í 
sjálfbærnistarfinu. Verkefninu er ætlað að tengja nýtt málefnasvið við starfsemi 
Norrænu ráðherranefndarinnar og greina svið þar sem norrænt samstarf getur á 
með áþreifanlegum hætti aukið réttindi, meðferð og tækifæri LGBTI-fólks. Ferlið 

                                                                    

1 Þrátt fyrir að ekki sé fjallað sérstaklega um LGBTI-fólk í Heimsmarkmiðunum taka markmið þeirra og undirmarkmið til alls fólks 
og þau eiga að vinna gegn kerfislægum, félagslegum og efnahagslegum hindrunum sem gera að verkum að samfélaginu nýtast 
ekki kraftar alls fólks, þar með talið LGBTI-fólks. Lykilatriði til þess að bæta lífsskilyrði, réttindi og tækifæri LGBTI-fólks er að ná 
tilteknum markmiðum og undirmarkmiðum Heimsmarkmiðanna. 

mailto:momo@norden.org
https://www.norden.org/is/node/20391
mailto:maria.montefusco@nordicwelfare.org
https://nordicwelfare.org/funktionshinder/funktionshindersradet/
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á sér stað árin 2019-2021 Í verkefninu hefur lagasetning verið kortlögð og 
sameiginlegar norrænar áskoranir og hugsanleg starfsemi í nánu samráði við 
almenning og stjórnvöld í þeim tilgangi að þróa samstarfsáætlun. Verkefnið felur 
einnig í sér könnun á aðstæðum og líðan LGBTI-barna og -ungmenna árið 2020.  

Tengiliður: Turið Johannessen turjoh@norden.org, +45 60 39 71 75. 

Nánari upplýsingar: https://www.norden.org/is/news/nordurlondin-hyggjast-styrkja-rettindi-lgbti-
folks  

 

Undirmarkmið: 10.7 Að greiða fyrir ábyrgum og öruggum búferlaflutningum 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 3.8, 4.2, 4.3, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 8.5, 8.6, 11.3) 

Verkefni: Norrænt samstarf um aðlögun – Clearing-miðstöðin 

Ráðherranefnd: MR-S/NVC 

Lýsing: Verkefnið „Norrænt samstarf um aðlögun“ hófst árið 2016 að frumkvæði MR-SAM 
og Norrænu ráðherranefndarinnar. Aðlögunarverkefninu (Clearing-miðstöðin) er 
ætlað að vera framlag til aukins samstarfs milli norrænu landanna á sviði aðlögunar 
flóttafólks og innflytjenda í samfélaginu. Útfærsla verkefnisins felst í að komið 
hefur verið á fót sviðum sem tengjast tilteknum málefnum þar sem megináhersla 
er lögð á aðlögun á vinnumarkaði. Á sviði hvers málefnis er komið upp þekkingu, 
með stuðningi sérfræðihópa eru unnin dæmi sem draga má lærdóm af og 
málstofur/netmálstofur haldnar. Verkefnið er rekið í samstarfi við Nordregio sem 
tekur saman rannsóknir, talnagögn og kort.   

Tengiliður: Kristin Marklund, kristin.marklund@nordicwelfare.org, +46 70 917 06 03.  

Nánari upplýsingar: www.integrationnorden.org   

 

Sjálfbærnimarkmið 11 – Sjálfbærar borgir og samfélög 

Heimsmarkmið 11 um sjálfbæra þróun fjallar um að „gera borgir og íbúðarsvæði örugg, sjálfbær og öllum 

aðgengileg“. 

Undirmarkmið: 11.3 Aðgengilegt sjálfbært samgöngukerfi fyrir alla 

Verkefni: Nordic smart mobility and connectivity 

Ráðherranefnd: MR-VÆKST/EK-N 

Lýsing: Markmiðið með „Nordic smart mobility and connectivity“ (NSMC) er að breyta því 
hvernig fólk og varningur er flutt og að hraða umskiptum í sjálfbærar 
samgöngulausnir. Verkefnið tekur til flutninga og hreyfanleika á landi, sjó og í lofti. 
Hreyfanleikinn tekur bæði til fólks og varnings. Miklir möguleikar felast í 
verkefninu þegar kemur að því að skapa varanlegar breytingar og leggja fram 
lausnir á mikilvægum samfélagslegum áskorunum. 

Tengiliðir: Håkan Lind, hl@nordicinnovation.org, +47 907 24 533. 
Nina Egeli, n.egeli@nordicinnovation.org, +47 975 20 537.  
Ivar Josefsson, i.josefsson@nordicinnovation.org, +47 906 98 099. 
Mikael von Dorrien, m.dorrien@nordicinnovation.org, +47 903 64 785. 

Nánari upplýsingar: https://www.nordicinnovation.org/ Hreyfanleiki 

 

Undirmarkmið: 11.3 Þátttaka íbúa og sjálfbær fjölgun í þéttbýli 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 9.1 og 11.a) 

Verkefni: Aðlaðandi borgir 

mailto:turjoh@norden.org
https://www.norden.org/is/news/nordurlondin-hyggjast-styrkja-rettindi-lgbti-folks
https://www.norden.org/is/news/nordurlondin-hyggjast-styrkja-rettindi-lgbti-folks
mailto:kristin.marklund@nordicwelfare.org
http://www.integrationnorden.org/
mailto:hl@nordicinnovation.org
mailto:i.josefsson@nordicinnovation.org
mailto:m.dorrien@nordicinnovation.org
https://www.nordicinnovation.org/mobility
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Ráðherranefnd: MR-VÆKST/EK-R 

Lýsing: Norskt formennskuverkefni fyrir árin 2017-2019. Tilgangurinn var að koma á fót 
sameiginlegri norrænni áætlun sem sneri að því hvernig hægt væri að þróa borgir 
og umhverfi þannig að þær yrðu aðlaðandi með því að tryggja gott og aðgengilegt 
borgarumhverfi sem væri efnahagslega, umhverfislega og félagslega sjálfbært. 

Tengiliðir: Guro Voss Gabrielsen, guro-voss.gabrielsen@kmd.dep.no, +47 22 24 59 07. 

 

Undirmarkmið: 11.7 Að gera örugg og aðgengileg græn svæði fyrir alla  
(Tengist einnig undirmarkmiði 11.6) 

Verkefni: Rannsókn á lögum og stefnumörkunarskjölum sem tengjast borgarnáttúru og 
grænum svæðum í borgarumhverfi 

Ráðherranefnd: MR-MK 

Lýsing: Rannsókn á verkefnum frá verkefnahópnum Sjálfbærar borgir. Tilgangurinn er að 
fá heildarmynd af því hvaða stjórnunaraðferðir, lög og stefnur eru tengdar 
borgarnáttúru í norrænu löndunum og tveimur evrópskum samanburðarlöndum. 
Niðurstöður verkefnisins eru mikilvægur þekkingargrunnur fyrir frekara 
þróunarstarf hópsins við að hafa áhrif á stefnu ESB og áætlanir til lengri tíma litið í 
því skyni að tryggja betur borgarnáttúru og vistkerfisþjónustu, græn svæði og 
náttúru í tengslum við þéttbýli í borgarumhverfi.  

Tengiliður: Patrik Faming, patrik.faming@boverket.se, +46 701 853 193. 

 

Sjálfbærnimarkmið 12 – Ábyrg neysla og framleiðsla 

Heimsmarkmið 12 um sjálfbæra þróun fjallar um að „tryggja sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur“. 

Undirmarkmið:  12.6 Að hvetja fyrirtæki til þess að nýta sér sjálfbærar aðferðir og veita 
upplýsingar um sjálfbærni í skýrslum (Tengist einnig undirmarkmiðum 12.2, 12.5 
og 9.c) 

Verkefni: Nordic sustainable business transformation 

Ráðherranefnd: MR-VÆKST/EK- N 

Lýsing: Markmiðið með „Nordic sustainable business transformation“ (NSBT) er að 
liðsinna umbreytingu norræns atvinnulífs til hringrásarhagkerfis í þeim tilgangi 
að tryggja aðlögunarhæfni og umskipti í græn viðskiptalíkön. Verkefninu er skipt 
í fjórar lotur: Competence, New solutions, Circular cities og Ecosystems. 

Tengiliður: Marthe Haugland, mah@nordicinnovation.org, +47 971 35 126. 
Elis Benediksson, eb@nordicinnovation.org, +47 947 81 243. 
Hanna Törmänen, h.tormanen@nordicinnovation.org, +47 901 53 739. 
Frigg Harlung-Jensen, f.harlung-jensen@nordicinnovation.org,+47 948 66 242. 

Nánari upplýsingar:  https://www.nordicinnovation.org/circularnordic 

 

Undirmarkmið: 12.6 Að hvetja fyrirtæki til þess að nýta sér sjálfbærar aðferðir og veita 
upplýsingar um sjálfbærni í skýrslum 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 12.2, 12.5 og 8.4) 

Verkefni: CIRCit: Circular economy integration in the Nordic industry 

Ráðherranefnd: MR-U/ NordForsk 

Lýsing: Rannsóknarniðurstöður frá verkefninu „CIRCit: Circular economy integration in 

mailto:guro-voss.gabrielsen@kmd.dep.no
mailto:patrik.faming@boverket.se
mailto:mah@nordicinnovation.org
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mailto:f.harlung-jensen@nordicinnovation.org
https://www.nordicinnovation.org/circularnordic
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the Nordic industry” sýna hvernig fyrirtæki geta skipt yfir í hringrásarhagkerfi. 
Sjálfbær viðskiptalíkön eru ofarlega á baugi og rannsóknarverkefnið hjálpar 
fyrirtækjum að rjúfa tengslin milli verðmætasköpunar og auðlindanotkunar, 
einbeita sér að hagnýti fremur en skilvirkni og hvetja til þess að markmið og 
ákvarðanataka hafi sjálfbærni að leiðarljósi. Með því að hjálpa fyrirtækjum við 
græn umskipti stuðlar rannsóknarverkefnið með beinum hætti að innleiðingu 
Heimsmarkmiðs 12 um sjálfbæra þróun.  

Tengiliður: Kyösti Lempa, kyosti.lempa@nordforsk.org, +47 948 86 536. 

Nánari upplýsingar: http://circihttps://www.nordforsk.org/projects/circit-circular-economy-integration-nordic-
industry-enhanced-sustainability-and 

 

Undirmarkmið: 12.b Að þróa og innleiða verkfæri til að hafa eftirlit með sjálfbærri ferðaþjónustu 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 8.9 og 11.4 

Verkefni: A methodology for Nordic sustainability tourism strategies – Action plan and 
monitoring scheme 

Ráðherranefnd: MR-VÆKST/EK- N 

Lýsing: Markmiðið til skemmri og lengri tíma er að greina, skilgreina og búa til verkfæri 
til þess að meta hvernig ferðaþjónusta hefur áhrif á og skapar þrýsting á 
efnahag byggða og svæða, umhverfi, innviði, samfélag og menningu á 
Norðurlöndum. Verkefnið er fjármagnað að hluta af áætluninni 2030-kynslóðin. 

Tengiliður: Elvar Knútur Valsson, elvknu@norden.org, +45 60 39 42 30. 

 

Sjálfbærnimarkmið 13 – Aðgerðir í loftslagsmálum 

Heimsmarkmið 13 um sjálfbæra þróun fjallar um „bráðaaðgerðir gegn loftslagsbreytingum og áhrifum 

þeirra“. 

Undirmarkmið: 13.2 Að ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði að finna í stefnumótunum og 
skipulagi 
(Tengist einnig undirmarkmiði 13.3) 

Verkefni: Stjórntæki og kolefnisbinding í jarðvegi og skógi 

Ráðherranefnd: MR-MK 

Lýsing: Verkefnið er samstarf milli vinnuhópanna NKL og NME um aukna 
kolefnisbindingu í jarðvegi og skógi með tengsl við LULUCF í þeim tilgangi að 
greina tækifæri til þess að auka kolefnisbindingu. Áhersla er lögð á hugsanleg 
stjórntæki. Hvaða hvatar eru fyrir hendi, til dæmis fyrir eigendur skóga, til þess 
að varðveita og auka kolefnisbindingu? Hvaða tækifæri eru til þess að draga úr 
losun og væri hægt að vinna kostnaðargreiningu á áhrifum stjórntækja og 
hagkvæmni í loftslagsstefnunni á þetta málefni? Norrænu löndin hafa mikla 
reynslu af stjórntækjum og geta stuðlað að aukinni þekkingu á þessu sviði og 
miðlað innan og utan Norðurlanda. 

Tengiliðir: AnnaMaria Mosekilde, angra@mfvm.dk, +45 91 32 95 68. 
Lotta Eklund, lotta.eklund@ely-keskus.fi, +358 400 359 448. 
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Undirmarkmið: 13.3 Að auka þekkingu og meðvitund til þess að takast á við loftslagsbreytingar 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 7.3, 12.2, 12.5) 

Verkefni: Stafræn græn umskipti á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum 

Ráðherranefnd: MR-DIGITAL 

Lýsing: Í þessu verkefni er MR-DIGITAL ætlað að rannsaka hvernig stafræn tækni svo sem 
gervigreind, 5G, ský og ný tölvutækni getur flýtt fyrir og hámarkað áhrif 
stjórnmálanna á það hvernig tekið er á loftslagsbreytingum og umhverfisvernd og 
um leið aukið samkeppnishæfni Norðurlanda á alþjóðavettvangi.  

Tengiliður: Morten Friis Møller, momo@norden.org, +45 21 71 76 03. 

 

Undirmarkmið: 13.3 Að auka þekkingu og meðvitund til þess að takast á við loftslagsbreytingar 

Verkefni: Leiðtogafundur Norðurlanda og Skotlands um hagvöxt og kolefnishlutleysi 

Ráðherranefnd: MR-FINANS 

Lýsing: Skipulag leiðtogafundar Norðurlanda og Skotlands þar sem fjallað er um tengsl milli 
hagvaxtar og vinnu gegn kolefnishlutleysi í norrænu hagkerfunum. Tilgangur 
verkefnisins er að vera framlag til norrænnar loftslagsvinnu, til þátttöku norrænu 
fjármálaráðherranna í Coalition of finance ministers og til starfs Norrænu 
ráðherranefndarinnar að Helsinki-yfirlýsingunni um kolefnishlutleysi. NR-FINANS fer 
með verkefnissjórn og eignarhald verkefnisins og þátttakendur eru meðal annarra 
NIB, NEFCO og Nordic Innovation ásamt fjármálaráðherra og loftslagsmálaráðherra 
Skotlands. 

Tengiliður: Anders Hedberg, andhed@norden.org, +45 60 39 42 63. 

 

Sjálfbærnimarkmið 14 – Líf í vatni 

Heimsmarkmið 14 um sjálfbæra þróun fjallar um að „vernda og nýta hafið og auðlindir þess á sjálfbæran 

hátt“. 

Undirmarkmið: 14.4 Að stuðla að sjálfbærum fiskveiðum 

Verkefni: Fiskveiðibrot frá norrænum sjónarhóli 

Ráðherranefnd: MR-FJLS 

Lýsing: Markmiðið með þessu formennskuverkefni (2017-2019) var að örva samstarf milli 
mismunandi stofnana sem vinna gegn fiskveiðibrotum í norrænu löndunum og 
milli þeirra. Auk þess var markmið verkefnisins að samþykkja sameiginleg úrræði 
sem beinast gegn aðilum tengdum fiskveiðibrotum á Norðurlöndum. Einnig var 
markmið verkefnisins að auka þekkingu og skilning á fiskveiðibrotum gegnum 
kerfisbundið samstarf þar sem stefnt er að því að koma á fót áætlun sem tekur til 
allrar stjórnsýslunnar. Gegnum allnokkrar aðgerðir sem orðið hafa til út frá 
verkefninu hafa þau norrænu stjórnvöld sem við á hist í fyrsta sinn og haldið fundi 
og málþing ásamt því að koma á fót undirverkefnum að frumkvæði landanna 
sem að verkefninu standa. 

Tengiliður: Bjørn Tore Erdal, bjoerd@norden.org, +45 60 39 42 60. 

 

Undirmarkmið: 14.a Að auka vísindalega þekkingu, rannsóknir og tækni sem stuðla að 
heilbrigðara hafi  

Verkefni: SNP-síld 
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Ráðherranefnd: MR-VÆKST/EK-R/ NORA 

Lýsing: Í verkefninu verða sjö síldarstofnar á norðaustur svæði Atlantshafsins rannsakaðir 
með erfðafræðilegri aðferð (SNP) sem er bæði betri og ódýrari en þær aðferðir 
sem hafa verið notaðar hingað til. Rannsókninni er ætlað að leiða til þess að til 
verði aðferð sem aðgreinir síldarstofnana sjö við blandaðar veiðar. 
Niðurstöðunum á að miðla til vinnuhópa í ICES og NEAFC þar sem unnið er með 
síldarstofna Norðaustur-Atlantshafs, auk þess sem birt verður vísindaleg grein. 

Tengiliður: Guðmundur Óskarsson, gudmundur.j.oskarsson@hafogvatn.is, +354 575 21 21. 

Nánari upplýsingar: https://nora.fo/projects/project/56?_Id=56&_l=is  

 

Sjálfbærnimarkmið 15 – Líf á landi 

Heimsmarkmið 15 um sjálfbæra þróun fjallar um að „vernda og endurheimta vistkerfi á landi og stuðla að 

sjálfbærri nýtingu þeirra, vinna að sjálfbærri stjórn skóga, berjast gegn eyðimerkurmyndun, stöðva 

jarðvegseyðingu, endurheimta landgæði og sporna við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni“. 

Undirmarkmið: 15.5 Sporna við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni og náttútulegra bússvæða 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 15.1, 15.2 og 15.9) 

Verkefni: Norræn kennslubók í náttúruleiðsögn til framtíðar (I, II,III) 

Ráðherranefnd: MR-MK/Vinnuhópur um líffræðilega fjölbreytni 

Lýsing: Markmið verkefnisins er að auka skilning á vernd náttúrusvæða og 
menningarumhverfis, að nýta náttúruleiðsögn sem aðferð til að bæta virðisauka 
sem byggir á náttúru- og menningarumhverfi og að þróa náttúruleiðsögn sem 
aðferð til að auka getu fólks til að taka þátt í og hafa áhrif á lýðræðisleg ferli sem 
tengjast nýtingu og vernd náttúru- og menningarumhverfis ásamt því að sýna fram 
á hvað hægt er að gera með náttúruleiðsögn í stærra samfélagslegu samhengi. Á 
hverju svæði sem fjallað er um í kennslubókinni er miðað við stöðu 
náttúruleiðsögumannsins. Þá er þar einnig kenningarlegur bakgrunnur og 
raunveruleg dæmi um nám og miðlun gegnum náttúruleiðsögn. 

Tengiliður: Sigga Jacobsen, siggaj@us.fo, +298 23 43 46. 

Nánari upplýsingar: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1362614/FULLTEXT02.pdf 

 

Sjálfbærnimarkmið 16 – Friður og réttlæti 

Heimsmarkmið 16 um sjálfbæra þróun fjallar um að „stuðla að friðsælum og sjálfbærum samfélögum fyrir 

alla jarðarbúa, tryggja öllum jafnan aðgang að réttarkerfi og byggja upp skilvirkar og ábyrgar stofnanir á 

öllum sviðum.“ 

Undirmarkmið: 16.3 Að efla réttarríkið og tryggja aðgang að réttarkerfinu 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 16.6 og 16.10) 

Verkefni: Stafræn réttarríki 

Ráðherranefnd: MR-JUST 

Lýsing: Verkefnið „Stafræn réttaríki“ felst í rannsókn á þeim áskorunum á regluverk 
stjórnarskrár og löggjafar um mannréttindi og stjórnsýslu sem fylgja stafrænni 
væðingu opinbera geirans og dómstólanna. 

Tengiliður: Hanne Marie Motzfeldt, hanne.marie.motzfeldt@jur.ku.dk, +45 35 32 63 39. 

 

Undirmarkmið: 1.9 Að tryggja lögleg skilríki fyrir alla  
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(Tengist einnig undirmarkmiði 12.2) 

Verkefni: Stafræn þjónusta yfir landamæri – að ryðja brautina fyrir stafræna samþættingu 
og hreyfanleika á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum 2021-2024 

Ráðherranefnd: MR-DIGITAL 

Lýsing: Stafræn skilríki skipta stöðugt meira máli, ekki síst vegna áhrifa þess á 
sjálfbærnimarkmið 16.9 sem kveður á um að tryggja ”lögleg skilríki fyrir alla” 
Þegar þjónustuveitendur, opinberir og einkaaðilar, færa starfsemi sína inn í 
stafrænan heim skiptir sköpum fyrir fólk að geta gert grein fyrir sér til þess að fá 
aðgang að gæðum og þjónustu gegnum stafrænan vettvang. Með þessu verkefni 
stendur metnaður til þess að almenningur og fyrirtæki skuli hafa ótakmarkaðan 
aðgang að stafrænni þjónustu um öll Norðurlönd og í Eystrasaltsríkjunum með 
rafrænum auðkennum frá heimalöndum sínum. Samstarf Norðurlanda og 
Eystrasaltsríkja um stafræn skilríki (NOBID) mun ekki aðeins auka skilvirkni í 
veitingu þjónustu heldur einnig auðvelda almenningi og fyrirtækjum til dæmis að 
skila inn skattframtölum, sækja um nám, fá lyf gegnum rafræna lyfseðla og nota 
bankaþjónustu yfir landamæri Norðurlanda og Eystrasaltsríkja.  

Tengiliðir: Morten Friis Møller, momo@norden.org, +45 21 71 76 03. 
Tor Alvik, tor.alvik@digdir.no, +47 415 86 754. 

Nánari upplýsingar: https://www.difi.no/nobid 

 

Undirmarkmið: 16.a Að styrkja alþjóðlega samvinnu þar sem unnið er gegn ofbeldi, 
hryðjuverkum og glæpastarfsemi 
(Tengist einnig undirmarkmiði 16.1) 

Verkefni: Hægriöfgastefna á Norðurlöndum 

Ráðherranefnd: MR-JUST 

Lýsing: Verkefnið „Hægriöfgastefna á Norðurlöndum“ er rannsókn sem ætlað er að 
kortleggja hægriöfgastefnu á Norðurlöndum í sögulegu og samtímalegu ljósi 
ásamt því að kortleggja þær forvarnaraðgerðir og áætlanir sem notaðar eru í 
norrænu löndunum. Rannsóknin mun til að byrja með leiða af sér tilmæli um 
hvernig koma megi í veg fyrir hægriöfgarstefnu. 

Tengiliðir: Christer Mattsson, christer.mattsson@gu.se, +46 76-606 29 38. 

 

Sjálfbærnimarkmið 17 – Samvinna um markmiðin 

Heimsmarkmið 17 um sjálfbæra þróun fjallar um að „blása lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun og 

grípa til aðgerða“. 

Undirmarkmið: 17.14 Að bæta samræmda stefnu varðandi sjálfbæra þróun 

Verkefni: Áætlunin 2030-kynslóðin 

Ráðherranefnd: HU 

Lýsing: Meginverkefni áætlunarinnar 2030-kynslóðin er að tryggja að starf Norrænu 
ráðherranefndarinnar stuðli með pólitískum áherslum og verkefnum að 
framkvæmd Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Í þeirri 
vinnu hefur falist að tryggja að Norræna ráðherranefndin sem stofnun vinni með 
Heimsmarkmiðin sem heild og með áherslu á svið sem þurfa sérstaka athygli, 
ásamt því að stefnumótunarskjöl Norrænu ráðherranefndarinnar, verkefni og 
áætlanir séu í samræmi við Heimsmarkmiðin. Starfið hefur stuðlað að því að starf 
Norrænu ráðherranefndarinnar að Heimsmarkmiðunum er orðið sýnilegra og að 
sjálfbærnimarkmiðin 17 hafa í auknum mæli verið samþætt starfi 

mailto:momo@norden.org
mailto:tor.alvik@digdir.no
https://www.difi.no/nobid
mailto:christer.mattsson@gu.se
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ráðherranefndarinnar. 

Tengiliðir: Fanny Rehula, fanreh@norden.org, +45 60 39 42 19. 

Nánari upplýsingar: https://www.norden.org/is/information/2030-kynslodin-norraen-aaetlun-um-
heimsmarkmid-sameinudu-thjodanna-um-sjalfbaera-throun  

 

Undirmarkmið: 17.16 Að auka alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun 
(Tengist einnig undirmarkmiðum 12.2, 12.8 og 17.17) 

Verkefni: Viðbótarfjárveiting til verkefnisins Norðurlönd 0-30 vegna Heimsmarkmiðanna 

Ráðherranefnd: MR-SAM/NORDBUK/HU 

Lýsing: Áætlunin Norðurlönd 0-30 styrkir verkefni sem börn og ungmenni standa sjálf að. 
Tilgangurinn er að styrkja samtök þeirra, áhrif og þátttöku í pólitískri, 
menningarlegri og félagslegri starfsemi. Norræna barna- og ungmennanefndin 
(NORDBUK) stofnaði til verkefnisins og er því stýrt af Norrænu 
menningargáttinni. Á árunum 2018-2020 hafa verkefni með áherslu á 
Heimsmarkmiðin fengið viðbótarfjármagn. Þetta er afurð samstarfs milli 
Norrænu barna- og ungmennanefndarinnar (NORDBUK) og áætlunarinnar 2030-
kynslóðin. 

Tengiliðir: Idah Klint, idkl@norden.org, +45 60 39 71 60. 
Fanny Rehula, fanreh@norden.org, +45 60 39 42 19. 

 

Undirmarkmið: 17.16 Að auka alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun 
(Tengist einnig undirmarkmiði 12.8) 

Verkefni: ReGeneration 2030 

Ráðherranefnd: MR-SAM/NORDBUK/HU & NIPÅ 

Lýsing: ReGeneration 2030 er ungmennahreyfing sem vinnur að Heimsmarkmiðunum og 
er rekin af ungu fólki á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum. Hinn árlegi 
leiðtogafundur æskunnar safnar saman ungmennum frá öllum Norðurlöndunum 
og Eystrasaltssvæðinu til þess að ræða og leggja til lausnir sem stuðla að því að 
Heimsmarkmiðunum 17 um sjálfbæra þróun verði náð. Ungmennahreyfingin 
leitast einnig við að ná fram samtali um sjálfbæra þróun milli kynslóða. Áætlunin 
2030-kynslóðin og Norræna barna- og ungmennanefndin (NORDBUK) hefur þess 
vegna veitt styrki til þess að halda þrjá ReGeneration 2030-leiðtogafundi á 
Álandseyjum árin 2018, 2019 og 2020. 

Tengiliður: Louise Hertzberg, louise@regeneration2030.org, + 46 733 276 990. 

Nánari upplýsingar: www.regeneration2030.org  

 

  

mailto:fanreh@norden.org
https://www.norden.org/is/information/2030-kynslodin-norraen-aaetlun-um-heimsmarkmid-sameinudu-thjodanna-um-sjalfbaera-throun
https://www.norden.org/is/information/2030-kynslodin-norraen-aaetlun-um-heimsmarkmid-sameinudu-thjodanna-um-sjalfbaera-throun
mailto:idkl@norden.org
mailto:fanreh@norden.org
mailto:louise@regeneration2030.org
http://www.regeneration2030.org/
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Fylgiskjal 2. Mat á framgangi áætlunarinnar 2030-kynslóðin. 
Áætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2030-kynslóðin nær frá september 2017 til desember 2020. 

Áætlunin hefur verið metin jafnt og þétt af eftirlitsrannsóknarteymi frá Gaia Consulting. Hér að neðan er 

kynnt samantekt á lokamati eftirlitsrannsóknarinnar á áætluninni 2030-kynslóðin frá mars 2020. 

Markmið Lýsing á starfinu Dæmi  Mat 

1. Norræna 
ráðherranefndin 
vinnur sem stofnun 
með 
Heimsmarkmiðin í 
heild og með áherslu 
á þau málefni sem 
veita þarf sérstaka 
athygli á 
Norðurlöndum. 

Starf ráðherranefndarinnar 
tengist nánast öllum 
sjálfbærnimarkmiðunum 17. 
Þetta er kynnt nánar í 
kaflanum „Starf 
ráðherranefndarinnar að 
sjálfbærri þróun“. Í áætluninni 
2030-kynslóðin hefur verið 
lögð sérstök áhersla á 
sjálfbærnimarkmið 12 – 
Sjálfbær neysla og 
framleiðsla. 

Allar ráðherranefndirnar 
efndu til umræðna varðandi 
starfið framundan í 
tengslum við 
Heimsmarkmiðin, vorið 
2018. 

Góður 
framgangur 

2. Framfarir hafa orðið 
hjá öllum 
ráðherranefndum 
innan Norrænu 
ráðherranefndarinna
r á þann hátt að 
tryggja að starfsemi 
þeirra samræmist 
Heimsmarkmiðunum 
og að framgangi 
markmiðanna sé 
fylgt eftir með 
reglubundnum hætti. 

Sýnileg þróun hefur orðið á 
vinnu ráðherranefndanna að 
Heimsmarkmiðunum. Þetta 
má að hluta þakka aðgerðum 
varðandi samþættingu sem er 
að finna í áætluninni 2030-
kynslóðin en einnig aukinni 
almennri þekkingu á 
sjálfbærnimarkmiðunum.  

Norræna ráðherranefndin 
um fiskveiðar og fiskeldi, 
landbúnað, matvæli og 
skógrækt (MR-FJLS) lýsir í 
samstarfsáætlun sinni fyrir 
árin 2017-2020 tengslum 
starfseminnar við 
Heimsmarkmiðin. 

Fullnægjandi  
framgangur 

3. Norræna 
ráðherranefndin 
hefur lagt sitt af 
mörkum með 
viðeigandi 
greiningum og 
aðferðum og 
uppbyggingu 
þekkingar til þess að 
sjálfbærnimarkmiðu
num verði náð á 
Norðurlöndum. 

Skrifaðar hafa verið nokkrar 
greiningar og skýrslur sem 
varða málefnið og er matið að 
þær hafi verið framlag til 
aukinnar þekkingar og 
meðvitundar innan markhópa 
sem máli skipta, bæði á 
Norðurlöndum og utan þeirra. 
Greiningar og skýrslur hafa 
einnig verið grundvöllur í 
vinnu ráðherranefndarinnar 
að sjálfbærnimarkmiðunum. 

Á vegum áætlunarinnar 
2030-kynslóðin hafa meðal 
annars orðið til eftirfarandi 
greiningar og skýrslur:  

• Bumps on the road to 
2030 (2017) 

• Sustainable consumption 
and production (2018) 

• Global goals for local 
priorities (2018) 

• Nordic youth as 
sustainable 
changemakers (2019) 

Góður 
framgangur 

4. Norræna 
ráðherranefndin 
hefur ýtt úr vör 
ákveðnum aðgerðum 
innan hinna ýmsu 

Allar ráðherranefndirnar vinna 
að ákveðnum verkefnum sem 
tengjast Heimsmarkmiðunum 
um sjálfbæra þróun. Þetta er 
kynnt nánar í kaflanum „Listi 

Áætlunin 2030-kynslóðin 
veitti fjármagni til fjögurra 
verkefna á sviði sjálfbærrar 
neyslu og framleiðslu 
haustið 2018  

Fullnægjandi 
framgangur 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1138263&dswid=-2410
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1138263&dswid=-2410
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1231011&c=8&searchType=SIMPLE&language=en&query=sustainable+consumption+and+production&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1231011&c=8&searchType=SIMPLE&language=en&query=sustainable+consumption+and+production&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1251563&c=1&searchType=SIMPLE&language=en&query=%20Á%20HEIMSVÍSU+%20MARKMIÐ+%20Form+and+production&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1251563&c=1&searchType=SIMPLE&language=en&query=%20Á%20HEIMSVÍSU+%20MARKMIÐ+%20Form+and+production&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1331807&c=1&searchType=SIMPLE&language=en&query=sustainable+changemakers&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1331807&c=1&searchType=SIMPLE&language=en&query=sustainable+changemakers&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1331807&c=1&searchType=SIMPLE&language=en&query=sustainable+changemakers&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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ráðherranefnda á 
sviðum sem máli 
skipta og skapa 
norrænan virðisauka 
í vinnunni að 
sjálfbærnimarkmiðu
num. 

yfir norræn verkefni um 
sjálfbæra þróun“. Áætlunin 
2030-kynslóðin hefur ýtt úr 
vör aðgerðum sem tengjast 
meðal annars 
forgangsmálefnum á sviði 
sjálfbærrar neyslu og 
framleiðslu.  

• A methodology for Nordic 
sustainable tourism 
strategies – Action plan 
and monitoring scheme 
(MR-VÆKST) 

• Vegvísir um sjálfbæra 
neyslu og framleiðslu í 
norrænum 
smásamfélögum (MR-
MK) 

• Að stuðla að 
umhverfisvænu og 
heilbrigðu matvælakerfi 
(MR-FJLS og S) 

• Stafræn væðing og 
jafnrétti í atvinnulífinu 
(MR-A, U og JÄM). 

5. Norræna 
ráðherranefndin 
hefur lagt sitt af 
mörkum til 
þekkingarmiðlunar 
og þátttöku 
viðeigandi aðila í 
hverju landi fyrir sig 
og norrænna aðila, 
svo sem 
stjórnmálafólks og 
embættismanna, 
norrænna 
vísindamanna, til 
einkageirans, 
sveitarfélaga og 
félagasamtaka. 

Samstarf og þekkingarmiðlun 
norræna sérfræðingahópsins 
um sjálfbæra þróun hefur 
verið greind. Áætlunin hefur 
einnig myndað norrænan 
vettvang fyrir 
þekkingarmiðlun og er matið 
að það hafi stuðlað að aukinni 
þekkingu og meðvitund í 
markhópunum sem tóku þátt. 
 

Áætlunin 2030-kynslóðin 
hefur meðal annars veitt 
styrki til: 

• Viðburðar til að miðla 
þekkingu varðandi 
fjárhagsáætlunargerð í 
þágu 
Heimsmarkmiðanna með 
European Sustainable 
Developement Network 
(2019) 

• Norræns samstarfsnets 
almennings vegna 
Heimsmarkmiðanna 
(2018–2020) 

• Viðburðar til að miðla 
þekkingu um 
Heimsmarkmiðin til 
sveitarfélaga (2019–
2020). 

Góður 
framgangur 

6. Norræna 
ráðherranefndin 
hefur ýtt úr vör 
aðgerðum með 
sérstaka áherslu á að 
virkja ungt fólk á 
Norðurlöndum í 
vinnunni að 
Heimsmarkmiðunum
. 

Meðal augljósra styrkleika 
verkefnisins er ákveðin og 
gegnumgangandi áhersla á 
ungmenni. Sjónarhorn barna 
og ungmenna er bæði sérstakt 
áherslusvið í áætluninni og 
þverlægur þáttur í allri 
starfsemi hennar. 

Áætlunin 2030-kynslóðin 
hefur meðal annars veitt 
styrki til: 

• Leiðtogafundar 
ungmenna á 
Álandseyjum - 
ReGeneration 
2030(2018–2020) 

• Norðurlönd 0–30-
verkefnisins með áherslu 
á Heimsmarkmiðin og 
sjálfbærnimarkmið 12 

Góður 
framgangur 
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(2018-2020) 

7. Norræna 
ráðherranefndin 
hefur ýtt úr vör 
kynningarátaki með 
áherslu á 
Heimsmarkmiðin til 
þess að gera norrænt 
samstarf um 
Heimsmarkmiðin 
sýnilegt og efla 
áhuga á þeim. 

Í áætluninni 2030-kynslóðin 
hefur kynningarstarf átt sér 
stað jafnt og þétt. Í því felst 
kynningarstarf á 
samfélagsmiðlum Norrænu 
ráðherranefndarinnar, í 
norrænu tjöldunum á norrænu 
lýðræðishátíðunum, í norræna 
skálanum á 
loftslagsráðstefnum og fleira. 

Áætlunin 2030-kynslóðin 
hefur meðal annars veitt 
styrki til: 

• Veftímaritsins 
Sustainable Growth the 
Nordic Way (2017–2019) 

• Norræns hliðarviðburðar 
í tengslum við „The 
Nordic Region accepting 
the challenge of 
sustainable consumtion 
and production (SDG 12)“ 
á leiðtogafundi 
Sameinuðu þjóðanna í 
New York í júlí 2018 

• Norræns hliðarviðburðar 
í tengslum við „The 
Nordic Region accepting 
the challenge: Youth, 
climate action and 
democracy“ á 
leiðtogafundi 
Sameinuðu þjóðanna í 
New York í júlí 2019 

• Kynningarátaks í 
tengslum við „Nordic 
youth as sustainable 
changemakers“ (2019) 

Góður 
framgangur 

8. Norræna 
ráðherranefndin 
hefur greint hvernig 
áætlanir 
ráðherranefndarinna
r og 
stefnumótunarskjöl 
stuðla að innleiðingu 
Heimsmarkmiðanna 
innan vébanda 
norræns samstarfs 
og aðlagar skjölin þar 
sem þörf krefur. 

Áætlanir Norrænu 
ráðherranefndarinnar og 
stefnumótunarskjöl tengjast 
Heimsmarkmiðunum um 
sjálfbæra þróun á fullnægjandi 
hátt. Greiningar og uppfærslur 
hafa verið unnar jafnt og þétt 
á því tímabili sem verkefnið 
hefur staðið. 
 

Tengslin við sjálfbæra þróun 
og Heimsmarkmiðin birtast 
meðal annars í 
fjárhagsáætlunarhandbók 
Norrænu 
ráðherranefndarinnar, 
samstarfsáætlunum og 
svörum vegna úthlutunar 
styrkja. 

Góður 
framgangur 

9. Norræna 
ráðherranefndin 
hefur tryggt að 
verkefni og áætlanir 
sem ýtt er úr vör á 
öllum sviðum 
starfseminnar stuðli 

Í öllum verkefnum og 
áætlunum Norrænu 
ráðherranefndarinnar skal 
gera grein fyrir tengslum við 
Heimsmarkmiðin um 
sjálfbæra þróun. 

Verkefnaeyðublað hefur 
verið uppfært og þar er þess 
nú krafist að gerð sé grein 
fyrir tengslunum við 
Heimsmarkmiðin um 
sjálfbæra þróun. 

Fullnægjandi 
framgangur 
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að framkvæmd 
Heimsmarkmiðanna. 

10. Norræna 
ráðherranefndin 
hefur hrint 
áætluninni í 
framkvæmd og haft 
jafnréttissjónarmið 
sem rauðan þráð. 

Í áætluninni 2030-kynslóðin er 
tekið mið af ákveðnum 
meginreglum um 
samþættingu 
jafnréttissjónarmiða sem 
norræni sérfræðingahópurinn 
um sjálfbæra þróun hefur 
samþykkt. 

Áætlunin 2030-kynslóðin 
hefur tryggt jafnt 
kynjahlutfall meðal annars í 
sérfræðingahópnum um 
sjálfbæra þróun, hópum sem 
stýra verkefnum og í 
pallborðsumræðum. 

Fullnægjandi 
framgangur 
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Fylgiskjal 3. Skýrslugerð Norrænu ráðherranefndarinnar í tengslum við starf að 

sjálfbærri þróun og Heimsmarkmiðunum  
Hinar tólf ráðherranefndir Norrænu ráðherranefndir og undirstofnanir þeirra vinna allar að 

Heimsmarkmiðunum 17 um sjálfbæra þróun. Hér að neðan er þessari vinnu lýst stuttlega fyrir hverja 

ráðherranefnd og undirliggjandi stofnanir miðað við innnanhússskýrslu sem unnin var á vormánuðum 

ársins 2020.  

Vinsamlegast athugið að skrifstofan bað allar ráðherranefndir að nefna eitt til þrjú sjálfbærnimarkmið sem 

væri í forgangi í tengslum við vinnu þeirra. Fram kom þó hjá mörgum að í raun væri unnið með enn fleiri 

sjálfbærnimarkmið. Á sama hátt er einnig mikilvægt að geta forgangsraðað og tengt starfsemina 

tilteknum sjálfbærnimarkmiðum, ekki síst þeim undirmarkmiðum sem vísað er til hér að framan. Vegna 

plássleysis höfum við neyðst til þess að skera niður hluta af sumum svörunum en höfum reynt af fremsta 

megni að halda í þýðingarmiklar upplýsingar.  

Norræna ráðherranefndin um vinnumál (MR-A) 

MR-A vinnur aðallega að því að efla Heimsmarkmið 8 um góða atvinnu og hagvöxt, markmið 5 um jafnrétti 

kynjanna og markmið 1 um að útrýma fátækt. Sjálfbær þróun er samþættur liður í starfi MR-A og kemur 

fram í öllum stefnumótunarskjölum, til dæmis í samstarfsáætluninni, fjárhagsáætlun og styrkumsóknum. 

Ríkisstjórnir allra norrænu landanna vinna jafnt og þétt að því að stuðla að heilbrigðu atvinnulífi og 

sjálfbærum hagvexti og atvinnuþátttöku. Ríkisstjórnirnar fá gagnlegar upplýsingar og hugmyndir varðandi 

þetta starf gegnum norrænt samstarf um vinnumál. MR-A leggur einnig beint af mörkum til áætlunar 

Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir Heimsmarkmiðin, 2030-kynslóðin, gegnum verkefnið „ Sjálfbærni og 

jafnrétti í hátæknilegu atvinnulífi framtíðarinnar“. 

NIVA 

Norræna stofnunin um framhaldsmenntun á sviði vinnuumhverfismála (NIVA) vinnur með virkum hætti að 

því að efla Heimsmarkmið 8 um góða atvinnu og hagvöxt, markmið 3 um heilsu og vellíðan og markmið 4 

um menntun fyrir alla. Hjá NIVA er boðið upp á sérhæfða framhaldsmenntun innan vinnumarkaðarins. 

Kjarninn í starfinu er vernd, umbætur og meðferð vegna andlegs og líkamlegs ástands fólks á 

vinnustaðnum þannig að það geti verið afkastamikið og frjótt og lagt af mörkum til vinnustaðar síns og 

samfélagsins í heild. Þetta er gert með því að bjóða viðeigandi einstaklingum upp á hágæðamenntun sem 

hefur áhrif á einkarekna vinnustaði, opinberar stofnanir og stjórnmálakerfið.  

Norræna ráðherranefndin um stafræna væðingu (MR-DIGITAL) 

MR-DIGITAL vinnur sérstaklega með Heimsmarkmið 9 um nýsköpun og uppbyggingu, markmið 12 um 

ábyrga neyslu og framleiðslu og markmið 16 um frið og réttlæti. Stafræn væðing gegnir mikilvægu 

hlutverki við að ná sjálfbærnimarkmiðunum og raungera norrænu framtíðarsýnina um að vera sjálfbærasta 

og mest samþætta svæði heims. MR-DIGITAL stuðlar að því að tryggja metnaðarfulla, örugga og ábyrga 

notkun nýrrar tölvutækni sem getur stutt fyrirtæki og opinbera geirann við að búa til stafrænar lausnir sem 

gagnast íbúum Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna. Auk þess leggur ráðherranefndin sitt af mörkum með 

því að flýta gagnadrifinni nýsköpun og notkun talnagagna og stafrænna lausna fyrir þróaða stafræna 

tækni, svo sem 5G og gervigreind til þess að stuðla að sjálfbærum og loftslagsvænum lausnum sem styðja 

græn umskipti, hreyfanleika og sjálfbæra þróun á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum.  
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Norræna ráðherranefndin um efnahags- og fjármál (MR-FINANS) 

MR-FINANS vinnur sérstaklega með Heimsmarkmið 8 um góða atvinnu og hagvöxt, markmið 9 um 

nýsköpun og uppbyggingu og markmið 13 um aðgerðir í loftslagsmálum. MR-FINANS leitast gegnum allt 

starf sitt við að tryggja stöðugan og sjálfbæran hagvöxt, að þróa norrænu velferðarlíkönin, að stuðla að 

efnahagslegri aðlögun bæði á Norðurlöndum og á Eystrasaltssvæðinu, sem og í Evrópu ásamt því að örva 

áhuga á Norðurlöndunum á alþjóðavettvangi.  

Norræna ráðherranefndin um fiskveiðar og fiskeldi, landbúnað, matvæli og skógrækt (MR-FJLS) 

MR-FJLS vinnur sérstaklega að Heimsmarkmiði 12 um sjálfbæra neyslu og framleiðslu, markmiði 14 um líf í 

vatni og markmiði 15 um líf á landi, auk þess sem í starfi sviðsins er unnið að því að ná öðrum markmiðum 

um sjálfbæra þróun. Heimsmarkmiðin 17 um sjálfbæra þróun eru í brennidepli í samstarfsáætlun sviðsins 

fyrir 2017-2020 og leggja með því grunn að starfinu á sviði FJLS. Svið FJLS leggur sitt af mörkum til margra 

stórra áskorana, allt frá loftslagsbreytingum til þróunar ónæmis gagnvart bakteríum sem valda 

sjúkdómum og aukningar sjúkdóma sem tengjast lífsstíl. Að sviðið leggi sitt af mörkum vegna hnattrænna 

áskorana felur einnig í sér að Norðurlöndin geta gegnt mikilvægu hlutverki gegnum FJLS-samstarfið við að 

greina og innleiða norrænar lausnir á hnattrænum samfélagslegum áskorunum og stuðla að norrænum 

lausnum á heimsvísu. Þannig geta Norðurlöndin í auknum mæli nýtt sameiginlegan styrk sinn til þess að 

efla sameiginlegan norrænan áhuga innan ESB og alþjóðlega. 

NordGen 

Norræna miðstöðin um erfðaauðlindir (NordGen) vinnur með virkum hætti að Heimsmarkmiði 2 um 

hungur og markmiði 15 um líf á landi. NordGen er sameiginlegur genabanki Norðurlandandanna og 

þekkingarmiðstöð fyrir erfðaauðlindir. Verkefni NordGen er að varðveita og stuðla að sjálfbærri nýtingu 

þess fjölbreytileika sem er að finna í húsdýrum, skógi og plöntum sem skipta máli í norrænum landbúnaði. 

Mikill fjölbreytileiki erfðaauðlinda, erfðafræðileg margbreytni, er skilyrði fyrir náttúruvali, aðlögun og 

framþróun. Verkefni NordGen skiptir meira máli en nokkru sinni fyrr þar sem loftslagsbreytingar eru 

hraðari en svo að náttúran nái að laga sig að þeim. Erfðafræðileg margbreytni er skilyrði fyrir sjálfbærri 

matvælaframleiðslu og varðveislu líffræðilegrar fjölbreytni. 

Norræna ráðherranefndin um dómsmál (MR-JUST) 

MR-JUST vinnur sérstaklega að Heimsmarkmiði 16 um frið og réttlæti. Ráðherranefndinni um dómsmál er, 

eins og fram kemur í samstarfsáætlun sviðsins fyrir árin 2019-2033, ætlað að stuðla að sjálfbærri 

samfélagsþróun sem styður Heimsmarkmiðin ásamt því að vinna að því að þau verkefni og starfsemi sem 

sviðið styður stuðli að því að uppfylla eitt hinna 17 sjálfbærnimarkmiða eftir því sem við á.  

Norræna ráðherranefndin um jafnréttismál (MR-JÄM) 

MR-JÄM vinnur sérstaklega að Heimsmarkmiði 5 um jafnrétti kynjanna, markmiði 8 um góða atvinnu og 

hagvöxt og markmiði 13 um aðgerðir í loftslagsmálum. MR-JÄM vinnur út frá mannréttindasjónarmiðum 

sem einnig lita öll Heimsmarkmiðin. Sjálfbærnisjónarmið eru samþætt í norrænu samstarfsáætluninni um 

jafnréttismál fyrir tímabilið 2019-2020 og þar eru Heimsmarkmiðin notuð með virkum hætti. 

Samstarfsáætlunin stýrir vinnu sviðsins, í samstarfsstofnuninni Norrænar upplýsingar um kynjafræði (NIKK) 

og í styrkjaáætluninni Norræni jafnréttissjóðurinn. Auk þess skulu öll verkefni og niðurstöður tengjast 

markmiðum og undirmarkmiðum Heimsmarkmiðanna.  
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Í samstarfsáætluninni er undirstrikað hlutverk MR-JÄM sem stuðningur við starf Norrænu 

ráðherranefndarinnar að jafnréttismálum. Árið 2021 verða einnig samþætt markmið fyrir nýtt málefnasvið 

um réttindi, meðferð og tækifæri LGBTI-fólks á Norðurlöndum. Grundvöllurinn að starfi sviðsins er að 

vinna með kynbundnar og kynjatengdar samfélagslegar áskoranir sem koma sérstaklega í veg fyrir 

félagslega og efnahagslega sjálfbærni á Norðurlöndum og utan þeirra. Þverfagleg sjónarhorn liggja því 

beint við í verkefnum sviðsins. Sviðið vinnur einnig alþjóðlega að Heimsmarkmiðunum þar sem 

Norðurlöndin bera ábyrgð á að markmiðunum verði náð á öðrum svæðum. Þetta birtist meðal annars í 

verkefni forsætisráðherranna „The Nordic Gender Effect at Work“. Miðlun reynslu um pólitískar lausnir og 

umbætur á heimsvísu stuðlar um leið að því að meta þær áskoranir sem út af standa á sviði jafnréttismála á 

Norðurlöndum.  

Norræna ráðherranefndin um menningarmál (MR-K) 

MR-K vinnur sérstaklega með Heimsmarkmið 11 um sjálfbærar borgir og samfélög, markmið 12 um ábyrga 

neyslu og framleiðslu og markmið 17 um samvinnu um markmiðin. Í áætluninni um norrænt 

menningarsamstarfi 2013-2020 kemur fram að eitt þeirra fimm málefna sem vilji stendur til að vinna með 

sé sjálfbærni þar sem markmiðið er að norrænt menningarlíf skuli auka sjálfbærni í norrænu 

samfélögunum með því að vera aðgengilegt og opið. Sú vinna fer í reynd fram með því að samþætta 

sjálfbærnisjónarmið jafnt og þétt til dæmis með kröfu í svarbréfum stofnananna varðandi styrki, 

umsóknareyðublöðum og samningum.   

Mörg markmiðanna um sjálfbæra þróun tvinnast einnig saman við starf hinna mismunandi sviða í starfsemi 

menningargeirans: Norrænu menningarstofnanirnar (sjá hér að neðan) og styrkir til lista- og 

menningarsamstarfs ásamt þróun markvissra menningarkynninga og formennskuáætlana. Sjálfbær þróun 

hefur verið í brennidepli í vinnunni að því að þróa nýja samstarfsáætlun á sviði menningarmála fyrir 2021-

2024, meðal annars á málþingi þar sem starfinu var ýtt úr vör í júní 2019 með pallborðsumræðum um 

sjálfbært menningarlíf. Auk hins áþreifanlega framlags menningargeirans gegnum það að raungera lista- 

og menningarverkefni á Norðurlöndum og tengingu við tiltekin sjálfbærnimarkmið getur lista- og 

menningarlífið með almennum hætti stuðlað að umræðum og athygli á Heimsmarkmiðin meðal 

almennings á Norðurlöndum.  

Norrænar menningarstofnanir (NAPA, NIPÅ, NOREY, NLH og Norræna menningargáttin) 

Norræna stofnunin á Grænlandi (NAPA), Norræna stofnunin á Álandseyjum (NIPÅ), Norræna húsið í 

Reykjavík (NOREY), Norðurlandahúsið í Færeyjum (NHL) og Norræna menningargáttin vinna fyrst og 

fremst að Heimsmarkmiði 5 um jafnrétti kynjanna, markmiði 12 um sjálfbæra neyslu og framleiðslu og 

markmiði 16 um frið og réttlæti (en einnig að markmiði 4 um menntun fyrir alla, markmiði 10 um aukinn 

jöfnuð og markmiði 11 um sjálfbærar borgir og samfélög). Norrænu menningarstofnanirnar eru staðsettar í 

mörgum af norrænu höfuðborgunum.  

Norrænu menningarstofnanirnar taka í vinnu sinni mið af norrænu áætluninni fyrir menningarsviðið sem 

felur meðal annars í sér að þróa, styrkja og örva menningarlíf, bæði heima fyrir og í norrænu samhengi. 

Norrænu menningarstofnanirnar vinna einnig að því að auka sjálfbærni sinnar eigin starfsemi. Til dæmis er 

NIPÅ komin áleiðis í ferli að því að fá vottunina „Green Office“ í samstarfi við WWF í Finnlandi, NAPA hefur 

unnið að verklagsreglum vegna sjálfbærra verkefna og umhverfisvænna viðburða og Norræna 

menningargáttin vinnur að því að draga úr flugferðum og umhverfisáhrifum. 
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Norræna ráðherranefndin um umhverfis- og loftslagsmál (MR-MK) 

MR-MK vinnur sérstaklega með Heimsmarkmið 13 um aðgerðir í loftslagsmálum, markmið 14 um líf í hafi 

og markmið 15 um líf á landi. Sjónum er beint að þessum sjálfbærnimarkmiðum sem sérstökum 

áskorunum frá norrænum sjónarhóli en starf sviðsins stuðlar einnig að því að uppfylla önnur markmið. 

Framkvæmd Heimsmarkmiðanna er algert forgangsmálefni í samstarfsáætlun MR-MK fyrir árin 2019-

2024.  

Auk þeirra verkefna sem stýrt er frá skrifstofunni eru á vegum sviðsins sex fastir vinnuhópar og einn 

verkefnahópur hver og einn með sérhæfingu í mismunandi þáttum Heimsmarkmiðanna. Vinnuhópurinn 

um líffræðilega fjölbreytni (NMB) vinnur með Heimsmarkmið 15, vinnuhópurinn um hringrásarhagkerfi 

(NCE) vinnur með markmið 12, vinnuhópurinn um hafið og strandsvæði (NHK) vinnur með markmið 14 og 

15, vinnuhópurinn um efni, umhverfi og heilsu (NKE) vinnur með markmið 3,6 og 12, vinnuhópurinn um 

loftslagsmál og loftgæði (NKL) vinnur með markmið 3 og 13, vinnuhópurinn um umhverfis- og 

efnahagsmál (NME) vinnur með markmið 9,11 og 12 og verkefnahópurinn um sjálfbærar borgir vinnur með 

markmið 11. 

Norræna ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál (MR-S) 

MR-S vinnur sérstaklega með Heimsmarkmið 3 um heilsu og vellíðan, markmið 10 um aukinn jöfnuð og 

markmið 12 um ábyrga neyslu og framleiðslu. Þróun norræna velferðarlíkansins og sjálfbær þróun fara 

saman. Markmið norrænu áætlunarinnar um sjálfbæra þróun er mikilvægt sjónarhorn í norrænu samstarfi 

um heilbrigðis- og félagsmál. Sjálfbær þróun er samþættur liður í fjárhagsáætlun sviðsins og hluti 

stefnumótunarskjals samstarfsáætlunarinnar og í öllum styrkumsóknum. MR-S leggur einnig sitt af 

mörkum til áætlunarinnar 2030-kynslóðin gegnum verkefnið „Sjálfbær og heilbrigð matvælakerfi“ og 

verkefnið „Bridging the knowledge gap between distance health & social care solutions and environmental 

impacts: Via the lens of SDGs“. 

Norræna velferðarmiðstöðin (NVC) 

NVC vinnur beint og óbeint að mörgum sjálfbærnimarkmiðum en leggur sérstaka áherslu á Heimsmarkmið 

3 um heilsu og vellíðan markmið 8 um góða atvinnu og hagvöxt og markmið 10 um aukinn jöfnuð. NVC er 

stofnun innan Norrænu ráðherranefndarinnar á sviði félags- og heilbrigðismála. Þar er unnið að félagslega 

sjálfbærum og samþættum Norðurlöndum á sviði fötlunar, aðlögunar, lýðheilsu, aldraðra og barna og 

ungmenna.  

Norrænu samstarfsráðherrarnir (MR-SAM) 

Alögun 

Í aðlögunaráætluninni er unnið með málefni liðandi stundar með sérstaka áherslu á Heimsmarkmið 4 um 

menntun fyrir alla, markmið 5 um jafnrétti kynjanna og markmið 8 um góða atvinnu og hagvöxt. 

Verkefninu er ætlað að styðja viðleitni Norðurlandanna til þess að aðlaga flóttafólk og innflytjendur og 

vinna með grundvallarmarkmið Heimsmarkmiðanna um að enginn verði útundan (e. leaving no one behind) 

gegnum stuðning við aðlögun viðkvæms markhóps. Áætlunin styður í reynd framkvæmd 

Heimsmarkmiðanna gegnum verkefni í nánum tengslum við markhópinn, kortlagningu aðgerða, þróun 

nýrrar þekkingar og miðlun reynslu um þau úrræði sem gefa besta raun.  
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Alþjóðasamstarf 

Í alþjóðasamstarf Norrænu ráðherranefndarinnar er sérstaklega unnið með Heimsmarkmið 17 um 

samvinnu um markmiðin. Mikilvægt er þó að benda á að stutt hefur verið við næstum öll Heimsmarkmiðin 

17 í einu eða fleiri alþjóðlegum verkefnum sem hafa verið liður í alþjóðlegu samstarfi Norrænu 

ráðherranefndarinnar síðustu ár. Sjálfbær þróun er áherslumál í öllum áætlunum, til dæmis sem viðmið við 

val á verkefnum í mismunandi styrkjaáætlunum verkefnanna. Áætlanir og verkefni verða til í samspili við 

aðila utan Norðurlandanna. Því er breytilegt hver hinna 17 sjálfbærnimarkmiða skipta máli í hverju og einu 

samstarfsverkefni. Til dæmis er vinna að markmiði 12 um ábyrga neyslu og framleiðslu liður í verkefni þar 

sem umhverfismerkið Svanurinn er kynnt utan Norðurlandanna. Yfirgripsmesta alþjóðlega 

samstarfsáætlunin á sviði sjálfbærrar þróunar er samstarfsáætlun um norðurslóðir þar sem unnið er með 

mörg Heimsmarkmiðanna 17.  

Norræna barna- og ungmennanefndin (NORDBUK) 

Í NORDBUK er sérstök áhersla lögð á Heimsmarkmið 3 um heilsu og vellíðan, markmið 12 um ábyrga 

neyslu og framleiðslu og markmið 16 um frið og réttlæti. NORDBUK er ráðgefandi stofnun vegna allra 

málefna barna í Norrænu ráðherranefndinni. NORDBUK hefur stutt verkefni með áherslu á 

Heimsmarkmiðin og sjálfbæra þróun síðan 2017, meðal annars gegnum samstarfsnet ungmennahreyfinga, 

aukafjárveitingar til áætlananna Norðurlönd 0-30, ReGeneration 2030 og ungmennafulltrúa í norræna 

sérfræðingahópnum um sjálfbæra þróun og á formennskuráðstefnuna Youth leading a sustainable lifestyle. 

Norræni sérfræðingahópurinn um sjálfbæra þróun 

Norræni sérfræðingahópurinn um sjálfbæra þróun vinnur fyrst og fremst með Heimsmarkmið 17 um 

samvinnu um markmiðin og markmið 12 um ábyrga neyslu og framleiðslu. Markmið norræna 

sérfræðingahópsins um sjálfbæra þróun er að styðja norrænu samstarfsnefndina (NSK) og norrænu 

samstarfsráðherrana (MR-SAM) við eftirfylgd sjálfbærniáætlunar Norrænu ráðherranefndarinnar Gott líf á 

sjálfbærum Norðurlöndum – Norræn áætlun um sjálfbæra þróun, ásamt því að gegna hlutverki stýrihóps 

vegna áætlunarinnar 2030-kynslóðin um innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna á tímabilinu 

2017-2020. Nánari upplýsingar um starf sérfræðingahópsins er að finna í grein 2.1 í greinargerðinni um 

sjálfbærni Þverlægt samstarf um sjálfbæra þróun. 

Norræna ráðherranefndin um sjálfbæran hagvöxt (MR-VÆKST) 

Embættismannanefndin um orkustefnu (EK-E) 

EK-E vinnur sérstaklega með Heimsmarkmið 7 um sjálfbæra orku, markmið 9 um nýsköpun og 

uppbyggingu og markmið 13 um aðgerðir í loftslagsmálum. EK-E er ætlað að að vinna að því að tryggja 

sjálfbæran hagvöxt og þróun á Norðurlöndum innan ráðherranefndarinnar um sjálfbæran hagvöxt (MR-

VÆKST). Þetta gerist með því að stuðla að aukinni nýsköpun og mikilli nýsköpunar- og samkeppnishæfni í 

norrænum fyrirtækjum, að tryggja stöðugt aðgengi að endurnýjanlegum orkulindum og stuðla að 

sjálfbærri byggðaþróun og grænum hagvexti á Norðurlöndum. Orkusamstarfinu er ætlað að vera tæki til 

þess að markaðssetja norræna styrkleika í alþjóðasamfélaginu til viðbótar við áhrif norrænu ríkjanna á 

löggjöf Evrópusambandsins og framkvæmd hennar.  Framtíðarsýnin um orkusamstarf er meðal annars 

raungerð gegnum starf á sviði orkunýtingar, endurnýjanlegrar orku og rafmagnsmarkaðar, auk sértækrar 

starfsemi á vegum verkefnisins. 
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Norrænar orkurannsóknir (NEF) 

NEF vinnur sérstaklega með markmið 7 um sjálfbæra orku, markmið 9 um nýsköpun og uppbyggingu og 

markmið 13 um aðgerðir í loftslagsmálum. NEF er stofnun sem heyrir undir EK-E og hefur að 

meginmarkmiði að styðja orkusamstarf. Í allri starfsemi NEF er megináhersla lögð á kolefnishlutlausan 

orkugeira. Auk þess eru rannsóknir og þróun á sviði orkuinnviða, iðnaðarferla, orkunotkunar og ekki síst 

orkuauðlinda/-flutningaleiða mikilvægur liður í starfseminni. NEF vinnur einnig að öðrum 

sjálfbærnimarkmiðum gegnum sérstök verkefni, til dæmis markmiði 4 um menntun fyrir alla gegnum 

samstarf við háskóla og doktorsstyrki og markmiði 5 um jafnrétti kynjanna gegnum Nordic energy equality 

network. 

Embættismannanefndin um atvinnustefnu (EK-N) 

EK-N vinnur sérstaklega með Heimsmarkmið 9 um nýsköpun og uppbyggingu, markmið 12 um ábyrga 

neyslu og framleiðslu og markmið 13 um aðgerðir í loftslagsmálum. EK-N vinnur að sjálfbærni á ýmsan 

hátt, meðal annars með því að stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu og sjálfbærum byggingariðnaði ásamt því 

að miðla lausnum grænna norrænna fyrirtækja gegnum Nopef og Nordic Innovation. Í Norrænu 

nýsköpunarmiðstöðinni er sjálfbær þróun hluti af meginmarkmiði stofnunarinnar og í brennidepli í þróun 

áætlunar hennar. Allar áætlanir Nordic Innovation eiga að stuðla að því að takast á við þær áskoranir sem 

lýst er í sjálfbærnimarkmiðunum og eru liður í markmiðum áætlunarinnar og breytingakenningum.  

Norræna embættismannanefndin um byggðastefnu (EK-R) 

EK-R vinnur fyrst og fremst með Heimsmarkmið 11 um sjálfbærar borgir og samfélög en einnig ýmis önnur 

markmið, svo sem markmið 8 um góða atvinnu og hagvöxt og markmið 9 um nýsköpun og uppbyggingu. 

EK-R vinnur með virkum hætti að sjálfbærni og gengur samstarsfáætlun tímabilsins 2017-2020 út frá 

grundvallarsjónarmiðum um sjálfbæra þróun, jafnrétti og sjónarmiðum og réttindum barna og ungmenna. 

Sjálfbærnisjónarmiðinu er forgangsraðað á þremur aðgerðasviðum nefndarinnar: Sjálfbærri þróun dreifðra 

byggða, nýskapandi og aðlögunarhæfra svæða og sjálfbærra borga og borgarþróunar.  

Nordregio 

Hjá Nordregio er áherslan fyrst og fremst á Heimsmarkmið 11 um sjálfbærar borgir og samfélög en einnig 

ýmis önnur markmið, svo sem markmið 8 um góða atvinnu og hagvöxt og markmið 10 um aukinn jöfnuð. 

Nordregio er rannsóknarstofnun á sviði byggðaþróunar og skipulagsmála sem stofnuð var af Norrænu 

ráðherranefndinni. Hjá Nordregio eru stundaðar lausnamiðaðar og hagnýtar rannsóknir sem taka til 

málefna sem eru ofarlega á baugi á hverjum tíma, bæði frá sjónarhóli rannsókna og stjórnvalda og 

fagfólks. Eitt mikilvægasta verkefni Nordregio er að stuðla að þróun byggðastefnu og sjálfbærum hagvexti 

á Norðurlöndum. Nordregio vinnur markvisst að sjálfbærni gegnum áætlanir, verkefni og í innra starfi 

stofnunarinnar. Í verkefnalíkani Nordregio kemur fram að í öllum verkefnum skuli gefa upp hvernig 

sjónarmið sjálfbærni er greint og samþætt, bæði í tilgangi og úrvinnslu verkefnisins.  

Norræna Atlantshafssamstarfið (NORA) 

Hjá NORA er áherslan aðallega á Heimsmarkmið 11 en mörg starfssvið NORA skipta máli vegna ýmissa 

annarra markmiða, svo sem markmiðs 12 um ábyrga neyslu og framleiðslu og markmiðs 14 um líf í vatni. 
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NORA er samstarfsstofnun sem heyrir undir samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um 

byggðastefnu og sinnir milliríkjasamstarfi. Tilgangurinn með NORA er að styrkja samstarf á Norður-

Atlantshafssvæðinu. Norræna tengingin og verkefnamiðað vinnulag veitir NORA góða undirstöðu undir 

samstarf sem nær yfir landamæri og byggir á norrænum markmiðum og gildum.  

Norræna ráðherranefndin um menntamál og rannsóknir (MR-U) 

Í starfi MR-U er sérstök áhersla lögð á Heimsmarkmið 4 um menntun fyrir alla og þar með á 

Heimsmarkmiðin sem heild (þar með talið markmið 5 um jafnrétti kynjanna og markmið 16 um frið og 

réttlæti. Norræna samstarfsáætlunin um menntamál og rannsóknir setur samstarfi ráðherranna um 

menntamál, rannsóknir og tungumál stefnu frá nóvember 2019 til nóvember 2023.  

NordForsk 

Í verkefnum sem studd eru af NordForsk geta verið mörg áherslumálefni, í öllum rannsóknarverkefnum er 

unnið með fleri en eitt sjálfbærnimarkmið og oftast er unnið með Heimsmarkmið 3 um heilsu og vellíðan. 

NordForsk er stofnun sem heyrir undir Norrænu ráðherranefndina og fjármagnar og greiðir fyrir norrænu 

samstarfi á sviði rannsókna og innviða rannsóknarstarfs. NordForsk hefur veitt meira en tveimur 

milljörðum norskra króna til rannsókna á tímabilinu 2009-2018.  

 

 

 


