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1 Yfirlit 

Í þessari greinargerð eru teknar saman upplýsingar um stöðu og afrakstur þeirra verkefna Norrænu 

ráðherranefndarinnar sem ætlað er að auka hreyfanleika milli landa og unnið var að frá febrúar 2019 til júní 

2020, svo og um vinnuna við afnám stjórnsýsluhindrana frá júlí 2019 til júní 2020.  

 

Vinnan við að auka hreyfanleika milli landa og afnema stjórnsýsluhindranir er snar þáttur í öllu norrænu 

samstarfi og ein helsta stoð þeirrar framtíðarsýnar að Norðurlönd verði orðin sjálfbærasta og samþættasta 

svæði heims árið 2030. 

 

Fjölmörgum verkefnum hefur verið sinnt á þessu tímabili. Vinnu að málum á borð við rafræn skilríki og 5G í 

því skyni að byggja upp svæði með sameiginlegri stafrænni þjónustu hefur verið haldið áfram á grundvelli 

samstarfsins um stafvæðingu, og fjárveiting til þessara málaflokka var aukin verulega frá og með árinu 2020. 

Samstarfið um samræmingu reglugerða og staðla á sviði byggingastarfsemi og um sjálfbærar byggingar 

heldur áfram og styrkist umtalsvert með tilkomu nýju framtíðarsýnarinnar. 

 

Vinna á sviði samgöngumála tekur breytingum og fær auknar fjárveitingar með tilkomu framtíðarsýnarinnar. 

Unnið hefur verið að verkefnum á sviði bæði vinnumarkaðs- og heilbrigðismála, meðal annars í tengslum við 

málefni fatlaðra. 

 

Heimsóknum á vefsíður sem upplýsingaskrifstofur landamærasvæðanna og upplýsingaþjónusta Norrænu 

ráðherranefndarinnar, Info Norden, halda úti fjölgaði mikið á tímabilinu eða í tæplega 2,2 milljónir. Þeim 

sem fengu beina þjónustu starfsmanns fjölgaði einnig verulega frá næsta tímabili á undan. Þetta má að hluta 

rekja til þess að mörg ný vandamál spruttu upp vegna kórónufaraldursins. 

 

Ráðstafanir landanna til að draga úr útbreiðslu smits af völdum kórónufaraldursins á árinu 2020 hafa 

takmarkað möguleika margra einstaklinga og fyrirtækja til ferða yfir landamæri, einkum þeirra sem starfa á 

landamærasvæðum. Faraldurinn hefur einnig valdið frestun eða öðrum breytingum á ýmsum ráðstöfunum 

til að stuðla að hreyfanleika milli landa. 

 

Stjórnsýsluhindranaráð, Info Norden og upplýsingaskrifstofur landamærasvæðanna hafa mikilvægu 

hlutverki að gegna við að koma á framfæri upplýsingum um áhrif faraldursins á hreyfanleika milli 

Norðurlandanna og fylgja slíkum málum eftir. Í greinargerðinni er einnig að finna stutt yfirlit um stöðu 

þeirrar vinnu. 

 

Með tilkomu framkvæmdaáætlunar vegna Framtíðarsýnar 2030 verður aðgerðaáætlun um hreyfanleika milli 

landa ekki lengur gefin út sem sjálfstætt skjal þar eð ráðstafanir á þessu sviði verða felldar inn í 

framkvæmdaáætlunina. Þetta er gert til að fækka stefnuskjölum og greiða fyrir því sameiginlega átaki um 

framtíðarsýnina sem nauðsynlegt er að ná fram. 

 

Flestir liðir fjárhagsáætlunarinnar sem varða markmiðasetningu aðgerðaáætlunar um hreyfanleika milli 

landa lifa áfram sem þáttur í þessu starfi, auk þess sem framlög til ýmissa málaflokka, meðal annars 

bygginga- og samgöngumála, aukast verulega. 
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Í samanteknu máli má segja að vel hafi gengið að ná markmiðum sem unnið hefur verið að á grundvelli 

aðgerðaáætlunarinnar og að ráðstafanir sem hlutu fjárveitingar í tengslum við samþykkt áætlunarinnar hafi 

náð fram að ganga að mestu leyti, að frátöldum þeim verkefnum sem frestun hefur orðið á vegna 

kórónufaraldursins. 

 

2 Staða verkefna sem ætlað er að auka hreyfanleika milli landa 

Aðgerðaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um hreyfanleika milli Norðurlanda 2019, sem samþykkt var á 

fundi samstarfsráðherranna í febrúar 2019, var enn eitt skrefið í þá átt að auka samþættingu Norðurlanda, 

fjölga tækifærum íbúanna og fækka stjórnsýsluhindrunum. 

 

Í aðgerðaáætluninni eru teknar saman allar ráðstafanir Norrænu ráðherranefndarinnar á þessu sviði, allt frá 

samstarfi um stafvæðingu, vinnunni við afnám stjórnsýsluhindrana og samvinnu á sviði samgöngumála til 

verkefna á sviði vinnu- og menningarmála. 

 

Ráðstafanir samkvæmt áætluninni falla í meginatriðum í tvo flokka: 

1 Beinar aðgerðir til að auka hreyfanleika milli landa, þ.e. tryggja Norðurlandabúum – meðal annars 

börnum og ungmennum, námsfólki, kennurum, fræðimönnum, listamönnum og atvinnuleitendum – 

góð tækifæri til að ferðast til annars norræns ríkis en heimalandsins til náms eða starfa.  

2 Aðgerðir sem liðka fyrir hreyfanleika milli landa (undir þetta fellur m.a. vinnan við afnám 

stjórnsýsluhindrana), þ.e. hafa það markmið að skapa betri skilyrði fyrir frjálsri för einstaklinga og 

fyrirtækja milli Norðurlandanna. 

 

Aðgerðaáætlunin felur einnig í sér aðgerðir sem varða málskilning og norræna sjálfsmynd og menningu, en 

slíkir þættir eru sjálfur grundvöllur hreyfanleika og samþættingar milli Norðurlandanna. Auk þess sem nefnt 

hefur verið er upplýsingastarfið kjarnaverkefni. Unnið er með það að markmiði að gera bestu tiltækar 

upplýsingar aðgengilegar þeim einstaklingum og fyrirtækjum sem hyggja á flutning yfir landamæri tveggja 

norrænna ríkja. 

 

Aðgerðaáætlunin hefur bæði að geyma almennar ráðstafanir sem MR-SAM hefur ákveðið og ráðstafanir sem 

varða einstök fagsvið og falla ýmist undir markmiðin sem MR-SAM hefur sett eða eru þáttur í öðrum 

ráðstöfunum. Í yfirlitinu kemur fram hvaða fjárveiting fylgdi hverri ráðstöfun árin 2019 og 2020 svo og hvort 

viðbótarframlag fékkst úr sérstaka hreyfanleikasjóðnum. 

 

Með tilkomu framkvæmdaáætlunar 2021–2024 vegna Framtíðarsýnar 2030 verður aðgerðaáætlun um 

hreyfanleika milli landa þó úr sögunni sem stýriskjal, og þær ráðstafanir til að auka hreyfanleika sem áður 

féllu undir áætlunina verða nú hluti af vinnunni við framtíðarsýnina í heild. 

  

Í tengslum við nýju framkvæmdaáætlunina og þróunarvísa framtíðarsýnarinnar er vinna hafin við að tryggja 

að hugað verði að þáttum sem varða hreyfanleika milli landa og stjórnsýsluhindranir. Þess sér meðal annars 

stað við undirbúning nýs umboðs Stjórnsýsluhindranaráðs þar sem ráðinu er ætlað hlutverk í víðtækara starfi 

um hreyfanleika milli landa. Nýja umboðið á að gilda frá árinu 2022. 
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Í viðauka 1 er að finna heildaryfirlit um stöðu þeirra verkefna til að auka hreyfanleika sem unnið var að frá 

febrúar 2019 til júní 2020. Yfirlitið nær bæði til almennra markmiða sem samstarfsráðherrarnir höfðu sett og 

markmiða sem varða einstök fagsvið. Þessar upplýsingar verða framvegis felldar inn í reglulega skýrslugjöf 

fagsviðanna og geta þar að auki komið fram í gögnum sem gefin eru út vegna vinnunnar við framtíðarsýnina, 

eftir því sem við á. 

 

3 Vinnan við að ryðja stjórnsýsluhindrunum á Norðurlöndum úr vegi  

Vinnan við afnám stjórnsýsluhindrana er grundvallarþáttur í starfinu sem unnið er til að auka hreyfanleika 

milli Norðurlanda. Frá því að Stjórnsýsluhindranaráð var sett á laggirnar árið 2014 hefur það átt þátt í 

afgreiðslu 64 stjórnsýsluhindrana. 

 

Stjórnsýsluhindranaráð varpar ljósi á vandkvæði sem tengjast hreyfanleika almennings og fyrirtækja milli 

Norðurlandanna í samstarfi við stofnanir sem sinna því verkefni að leita uppi stjórnsýsluhindranir og ryðja 

þeim úr vegi. Með þeim hætti er bæði stuðlað að auknu gagnsæi og víðtækri þátttöku í starfi ráðsins. 

 

Vinnan við afnám eða afgreiðslu stjórnsýsluhindrunar hefst með ábendingu um að slík hindrun sé fyrir hendi. 

Slíkar ábendingar berast oftast frá norrænu upplýsingaskrifstofunum í framhaldi af fyrirspurnum almennra 

borgara og fyrirtækja um flutning yfir landamæri. Gagna er aflað og Stjórnsýsluhindranaráð skráir 

stjórnsýsluhindranirnar í gagnagrunn sinn. Á grundvelli upplýsinga í gagnagrunninum velja fulltrúar í 

Stjórnsýsluhindranaráði á hverju ári nokkurn fjölda stjórnsýsluhindrana sem þeir vilja sinna sérstaklega.  

 

Vinnunni við að ryðja hverri hindrun úr vegi er haldið áfram þar til árangur næst eða hlutaðeigandi ráðuneyti 

eða stjórnvald tilkynnir að engin lausn hafi fundist. Hlutverk Stjórnsýsluráðs er eingöngu að knýja á um 

breytingar; stjórnsýsluhindrunum verður aðeins rutt úr vegi fyrir tilstuðlan ráðamanna og stjórnvalda á 

Norðurlöndum, og þá með samningum eða breytingum á gildandi reglum í hverju ríki um sig. 

 

Hér á eftir fylgir yfirlit um hindranir sem Stjórnsýsluhindranaráð afgreiddi á tímabilinu. Ítarlega greinargerð 

um starf Stjórnsýsluhindranaráðs er að finna í skýrslu um starfsemi ráðsins 2019–20, sem kemur út í 

októberlok. Upplýsingar um vinnu fagsviðanna við afnám stjórnsýsluhindrana er að finna í viðauka 2. 

 

Stjórnsýsluhindranaráð: hindranir sem hlutu afgreiðslu frá 1. júlí 2019 til 30. júní 2020 

Á tímabilinu 1. júlí 2019 til 30. júní 2020 hlutu afgreiðslu sex þeirra stjórnsýsluhindrana sem ráðið hafði 

skilgreint sem forgangsmál. Fimm hindrunum var rutt úr vegi og eitt mál var fellt niður í hlutaðeigandi 

ráðuneyti. Auk þeirra hindrana sem Stjórnsýsluhindranaráð hefur venjulega til meðferðar hefur fjöldi 

tilkynninga borist um hindranir sem tengjast kórónufaraldrinum. Leyst var úr um helmingi þeirra á 

tímabilinu. Fjallað er nánar um þær í 4. kafla. 

 

Hindranirnar sem leyst var úr eru sem hér segir: 

1 Norsk ákvæði um trúnaðarskyldu sem torvelda gerð erfðafjárskýrslna í Finnlandi og Svíþjóð 

2 Rafræn skilríki með ströngum öryggiskröfum sem nota þarf við innskráningu í NAV 

3 Leiðsöguhundur á ferðalögum 
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4 Hraðari upplýsingagjöf til þeirra sem búa erlendis 

5 Færeysk ökuritakort 

 

Upplýsingar í stuttu máli um nokkrar hindrananna sem leyst hefur verið úr: 

 

Norsk ákvæði um trúnaðarskyldu sem torvelda gerð erfðafjárskýrslna í Finnlandi og Svíþjóð 

Erfiðleikar hafa skapast við gerð erfðafjárskýrslna þegar hinn látni er búsettur í Svíþjóð eða Finnlandi en á 

aðstandendur í Noregi. Hætta var á að eftirlifandi aðstandendur, sem áttu rétt til arfs, fengju arfinn ekki 

greiddan sökum þess að norsk stjórnvöld töldu sér ekki heimilt að afhenda erlendum dánarbúum þær 

upplýsingar um ættartengsl sem þau þurftu á að halda. Að auki torveldaði hindrunin gerð erfðafjárskýrslu í 

Svíþjóð og Finnlandi þar eð frestur til að ljúka gerð erfðafjárskýrslu er þrír mánuðir í báðum löndunum. 

Áætlað var að þessi vandkvæði snertu að minnsta kosti um tug dánarbúa í Finnlandi og Svíþjóð. Hindrunin 

var leyst með þeirri yfirlýsingu norska fjármálaráðuneytisins að túlka bæri ákvæði laga um þjóðskrá 

(Folkeregisterloven) með þeim hætti að afhenda mætti einstaklingum og skiptastjórum upplýsingar sem 

falla undir trúnaðarskyldu þegar nauðsyn bæri til. 

 

Rafræn skilríki með ströngum öryggiskröfum sem nota þarf við innskráningu í NAV 

Þessi hindrun hefur bitnað á fólki sem starfar í Noregi (býr í öðru norrænu landi og sækir vinnu yfir 

landamærin) en hefur ekki fengið úthlutað norskri kennitölu (fødselsnummer) heldur aðeins svokölluðu D-

númeri og getur því ekki fengið rafræn skilríki á öryggisstigi 4. Eftir að Digitaliseringsdirektoratet (stofnun 

sem sinnir stafvæðingarmálum) lét smíða nýja snjallsímalausn fyrir rafræn skilríki, sem sameinar skönnun 

vegabréfa og andlitsgreiningu, þarf fólk sem sækir vinnu yfir landamæri ekki lengur að bíða eftir afgreiðslu 

starfsmanns til að geta sótt um bætur eða skráð upplýsingar hjá NAV. Heimsókn á eina af skrifstofum NAV 

er nú orðin óþörf og er það afar mikils virði vegna þess að fólki sem sækir vinnu yfir landamæri hefur oft 

reynst erfitt að komast á slíkar skrifstofur eftir að kórónufaraldurinn hófst. 

 

Leiðsöguhundur á ferðalögum 

Fatlað fólk og ýmsir aðrir hafa átt erfitt með að taka með sér leiðsöguhund í ferðum til Íslands vegna þess 

hversu lengi hundurinn hefur þurft að vera í sóttkví. Leyst var úr þessari stjórnsýsluhindrun á þann hátt að 

tíminn sem leiðsöguhundar sem fluttir eru til Íslands þurfa að vera í sóttkví var styttur úr fjórum vikum í tvær 

og þeir geta þar að auki verið í heimasóttkví allan þann tíma. Enda þótt leiðsöguhundar þurfi eftir sem áður 

að vera í sóttkví um tíma eftir að þeir eru fluttir til Íslands getur þessi lausn talist viðunandi með vísan til 

þeirra sérstöku aðstæðna sem ríkja á Íslandi að því er varðar dýraheilbrigði landsins í heild. 

 

Mál sem felld hafa verið niður (stjórnsýsluhindranir sem teknar voru til umfjöllunar en hlutaðeigandi 

ráðuneyti gátu ekki leyst úr): 

1 Starfsþjálfun sálfræðinga á Álandseyjum 

 

Samstarfsráðherrarnir veittu Stjórnsýsluhindranaráði í febrúar 2020 víðtækara umboð sem felur í sér að 

ráðinu er framvegis ætlað að sinna breiðari málefnasviðum og þjóna settum stjórnmálamarkmiðum þannig 

betur. Þá er formanni Stjórnsýsluhindranaráðs nú heimilt að sækja fundi embættismannanefnda og 

ráðherranefnda eftir þörfum þegar þessi málefni eru til umræðu. Stjórnsýsluhindranaráð hefur á tímabilinu 
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einbeitt sér að sex málefnasviðum sem eru einnig þáttur í aðgerðaáætlun um hreyfanleika milli landa og 

framtíðarsýninni. Málefnasviðin eru þessi: 

 

- Stafræn tækni sem notuð er til samskipta við hið opinbera nýtist ekki yfir landamæri norrænu 

ríkjanna 

- Viðurkenning starfsréttinda 

- Mismunandi byggingarreglugerðir 

- Dreifitálmun 

- Talnagögn frá landamærasvæðum 

- Samstarf um samgöngur yfir landamæri 

 

4 Stjórnsýsluhindranir sem orðið hafa til í kórónufaraldrinum vegna ráðstafana landanna 

til að hindra útbreiðslu smits 

Upplýsingaskrifstofur landamærasvæðanna, þ.e. Grensetjänsten Norge-Sverige, landamæraþjónusta 

Norðurkollu og Øresunddirekt, svo og upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar Info Norden, hafa 

allt frá upphafi kórónufaraldursins haft stöðugt samband við stjórnvöld, sendiráð og tengslanet af ýmsu tagi 

til að afla réttra upplýsinga og hjálpa fólki og fyrirtækjum að leysa úr viðfangsefnum og vandamálum sem 

orðið hafa til vegna faraldursins. Upplýsingaskrifstofurnar eiga það allar sameiginlegt að heimsóknum á 

vefsíður þeirra og mótteknum fyrirspurnum hefur fjölgað mikið. 

 

Þar eð lokun landamæra og takmarkanir af ýmsu tagi hafa haft bein og umtalsverð áhrif á svæðum meðfram 

landamærum Svíþjóðar hafa upplýsingaskrifstofur landamærasvæðanna unnið að því frá 13. mars, að 

frumkvæði skrifstofu Stjórnsýsluhindranaráðs, að safna og tilkynna stjórnsýsluhindranir sem orðið hefur vart 

við á landamærasvæðunum. Í nýjustu skýrslunni var Info Norden einnig boðið að tilkynna hindranir sem sú 

skrifstofa hefur skráð og varða sérstaklega fólk sem býr og stundar vinnu á landamærasvæðum. 

 

Skýrslurnar eru framsendar Stjórnsýsluhindranaráði, samstarfsráðherrunum og Norrænu samstarfsnefndinni 

jafnóðum. Á tímabilinu sem lauk 30. júní 2020 var alls skilað átta skýrslum og er í þeim lýst 34 nýjum 

hindrunum sem tengjast takmörkunum vegna kórónufaraldursins. Leyst hefur verið úr 18 þessara hindrana, 

en 16 eru enn óleystar. 

 

Nokkrar hindrananna sem tengjast kórónufaraldrinum og leyst hafði verið úr fyrir 30. júní 2020: 

1 Almannatryggingavernd þeirra sem þurfa að stunda fjarvinnu í búsetulandinu gegn eigin ósk 

2 Atvinnuleysistryggingar með tilliti til almannatryggingaverndar þeirra sem þurfa að stunda fjarvinnu 

í búsetulandinu gegn eigin ósk 

3 Aukin tækifæri til að heimsækja nána aðstandendur í Noregi 

4 Finnskt heilbrigðisstarfsfólk sem starfar í Svíþjóð er skimað vegna Covid-19 að tilhlutan sænska 

vinnuveitandans 

5 Umgengnisréttur í tengslum við sameiginlegt forræði foreldra þegar annað býr í Svíþjóð en hitt í 

Noregi 

 

Nokkrar hindrananna sem tengjast kórónufaraldrinum og enn hafði ekki verið leyst úr 30. júní 2020: 
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1 Skattlagning fólks sem sækir vinnu yfir landamæri Svíþjóðar og Finnlands, Noregs og Finnlands, 

Svíþjóðar og Noregs eða Svíþjóðar og Danmerkur 

2 Hversu langt ná ákvæði um vinnuskyldu ef landamærum tiltekins lands er lokað að fullu og þannig 

komið í veg fyrir að fólk sem sækir vinnu yfir landamæri komist á vinnustað? 

3 Sænskt heilbrigðisstarfsfólks í Noregi verður að sitja í sóttkví 

4 Tilhögun landamæraeftirlits þykir byggjast á geðþóttakenndri frávikstúlkun á gildandi lögum og 

reglum 

5 Búferlaflutningar til Danmerkur eða Noregs vegna atvinnu eru óheimilir 

 

Í rafrænni könnun sem fór fram á vegum skrifstofu Stjórnsýsluhindranaráðs í samvinnu við hinar þrjár 

upplýsingaskrifstofur landamærasvæðanna var safnað svörum frá rúmlega 1.600 einstaklingum sem búa og 

stunda vinnu á landamærasvæðum. Athugasemdir fylgdu 661 svari og var þar einkum nefnt þrennt sem 

ástæða er til að vekja athygli á: 1) þörfin á aukinni samræmingu milli Norðurlandanna, 2) óvissa um hvort 

upplýsingar frá stjórnvöldum hafa verið uppfærðar og lagaðar að aðstæðum á landamærasvæðunum og 3) 

áhyggjur og vonbrigði yfir þeim nýju stjórnsýsluhindrunum sem orðið hafa til vegna faraldursins. 

Niðurstöðum könnunarinnar hefur verið komið á framfæri við Stjórnsýsluhindranaráð, samstarfsráðherrana 

og Norrænu samstarfsnefndina. 

 

Fulltrúar í Stjórnsýsluhindranaráði hafa einnig ritað tvö bréf og var annað þeirra sent norrænu 

fjármálaráðherrunum og varðaði skattlagningu þeirra sem sækja vinnu yfir landamæri en þurfa að stunda 

fjarvinnu heima við gegn eigin ósk, en hitt var sent norrænu forsætisráðherrunum og varðaði fengna reynslu, 

þörfina á samstarfi og norræna stefnu um viðbrögð við áföllum í framtíðinni. Svör við spurningunni um 

skattlagningu hafa borist frá fjármálaráðherrum Finnlands og Svíþjóðar og skattamálaráðherra Danmerkur 

þess efnis að löndin hyggist að svo stöddu ekki gera sérstakar ráðstafanir í tengslum við norræna 

tvísköttunarsamninginn eða Eyrarsundssamninginn. Þá hefur borist svar við bréfinu til norrænu 

forsætisráðherranna frá danska samstarfsráðherranum, Mogens Jensen, fyrir hönd norrænu 

samstarfsráðherranna, og kemur þar fram að draga þurfi lærdóm af ríkjandi ástandi til að búa löndin betur 

undir áföll í framtíðinni. 

 

Faraldurinn og málefni sem tengjast honum hafa verið fastur liður á dagskrá allra funda 

samstarfsráðherranna frá því í mars 2020 og ráðherrarnir hafa á þessum fundum skipst á upplýsingum um 

stöðu mála á öllum Norðurlöndum auk Færeyja, Grænlands og Álandseyja. Á fundi samstarfsráðherranna 

10. september 2020 færðu ráðherrarnir m.a. til bókar að þeir stefndu að enn nánara samstarfi og að þeir 

væru hlynntir því að umboð Stjórnsýsluhindranaráðs yrði endurnýjað. 

 

5 Upplýsingastarf 

Fjármunir til rekstrar upplýsingaþjónustu Norrænu ráðherranefndarinnar, Info Norden, og 

upplýsingaskrifstofa landamærasvæðanna koma ýmist að öllu leyti eða að hluta frá skrifstofu Norrænu 

ráðherranefndarinnar. Upplýsingaskrifstofurnar sinna þrenns konar verkefnum fyrir Stjórnsýsluhindranaráð:  

 

1 Að fræða einstaklinga sem flytjast milli Norðurlanda um reglurnar sem gilda í hverju landi og til 

hvaða stjórnvalda ber að leita. 
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2 Að vinna úr ábendingum um stjórnsýsluhindranir og tilkynna þær skrifstofu Stjórnsýsluhindranaráðs 

með það fyrir augum að byggja upp norrænan gagnagrunn um stjórnsýsluhindranir. 

3 Að halda lausnamiðaða vinnufundi. 

 

Starfið sem unnið er hjá Info Norden og hinum þremur upplýsingaskrifstofum landamærasvæðanna fellur 

einnig undir aðgerðaáætlun ráðherranefndarinnar um hreyfanleika milli landa, sjá markmiðið um að efla 

verkefni á sviði upplýsingastarfs á Norðurlöndum. Upplýsingaskrifstofurnar fengu á tímabilinu 1. júlí 2019–

30. júní 2020 samtals meira en 2,2 milljónir heimsókna á vefsíður sínar og bein þjónusta starfsmanns var veitt 

í rúmlega 40.000 skipti (heimsóknir, tölvuskeyti, símtöl og hópheimsóknir).1 

 

 Heimsóknir 

á vefsíður 

Facebook-

fylgjendur 

Twitter-

fylgjendur 

Bein 

þjónusta 

starfsmanns 

Kynningarfundir 

og námskeið 

Info Norden 676.834 9.483 1.403 3.099 3.500 

Øresunddirekt 1.088.362 2.261 764 15.390 3.590 

Norsk-sænska 

landamæraþjónustan 

„Grensetjänsten“ 

386.813 1.026 97 17.995 582 

Landamæraþjónusta 

Norðurkollu 

44.265 888 71 4.203 3.425 

Alls 2.196.274 13.658 2.335 40.687 11.097 

  

 
1 Á tímabilinu frá miðjum mars til júníloka hafa upplýsingaskrifstofur landamærasvæðanna tekið fyrir heimsóknir á skrifstofurnar sjálfar að miklu leyti og aðeins haft 
samskipti við notendur þjónustunnar með rafpósti og gegnum síma.  
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Viðauki 1 – Vinna Norrænu ráðherranefndarinnar við að auka hreyfanleika frá febrúar 2019 til 
júní 2020 
 

Aðgerðir sem liðka fyrir hreyfanleika milli landa 

Á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar er unnið að því að skapa fólki og fyrirtækjum betri forsendur til að flytja sig um 

set milli Norðurlanda með því að stuðla með virkum hætti að bættum formlegum skilyrðum fyrir slíku, t.d. með 

samræmingu og gagnkvæmri viðurkenningu laga og reglna og með starfi Stjórnsýsluhindranaráðs og 

fagráðherranefndanna við að ryðja stjórnsýsluhindrunum úr vegi. Unnið verður að þessu árin 2019–21 með sérstakri 

áherslu á stafvæðingu, gagnkvæma viðurkenningu prófskírteina og samstarf um innleiðingu Evrópulöggjafar.  

 

 

 

Á vegum Stjórnsýsluhindranaráðs er unnið að því, á grundvelli umboðs ráðsins og í samstarfi við ýmsa aðila í héraði og á 
landsvísu, fagráðherranefndir og ráðuneyti sem málið varðar, að afgreiða á hverju ári 8–12 stjórnsýsluhindranir sem setja 
hreyfanleika einstaklinga og fyrirtækja skorður. 

Sjá upplýsingar um árangur í 3. kafla greinargerðarinnar og starfsemisskýrslu Stjórnsýsluhindranaráðs 2019–20. 

 

Vinnunni við að koma á fót landamæralausu norræn-baltnesku stafrænu svæði verður haldið áfram, m.a. með þróun kerfis 
sem gera á fólki kleift að nota rafræn skilríki eigin lands einnig annars staðar á Norðurlöndum áður en árið 2020 er liðið, 
upptöku sameiginlegra norrænna staðla um rafræn innkaup (þar á meðal með sameiginlegri nálgun við innleiðingu 
Evrópustaðla), vinnunni við Nordic Smart Government 3.0 og samstarfi um innleiðingu 5G-tækninnar. (MR-DIGITAL) 

Markmið á þessu fagsviði Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 
2020 og, eftir 
atvikum, framlag 
ársins 2019 úr 
sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 
2019 til júní 2020 

Næstu skref 

Að efla stafræn umskipti í 
stjórnkerfi og samfélagi 
Norðurlanda með sérstakri 
áherslu á að hleypa af 
stokkunum sameiginlegu átaki 
til að koma upp stafrænni 
þjónustu yfir landamæri á 
vegum opinberra stofnana. 

Að stjórnvöld á Norðurlöndum 
og í Eystrasaltsríkjunum stofni 
til náins samstarf um að koma 
upp stafrænum kerfum sem 
teygja sig yfir landamæri og 
samþætta stafræna þjónustu 
sem nýtist því samstarfi, með 
það fyrir augum að ýta undir 

2019: 6 millj. da.kr. 
2020: 9,5 millj. da.kr. 

Árið 2020 hleypti MR-DIGITAL 
af stokkunum starfsáætlun til 
fjögurra ára, 2020–2024, til að 
auka aðgengi að stafrænni 
þjónustu yfir landamæri. Mikil 
áhersla er lögð á þessa áætlun í 
starfi MR-DIGITAL og árleg 
fjárveiting til hennar er 9,5 millj. 
danskra króna árin 2020–2024. 

HNG-DIGITAL (starfshópur 
háttsettra embættismanna um 
stafræn málefni) setti á fót í júní 
stýrinefnd sem skipuð er 
fulltrúum þeirra stjórnvalda sem 
sinna þessum málaflokki í hverju 
landi, og verður henni falið að 

Nú er unnið að 
uppsetningu 
starfrækslukerfis sem 
byggt verður á því að þær 
opinberu stofnanir sem 
annast þennan málaflokk 
í hverju landi taki að sér 
rekstur einstakra hluta 
áætlunarinnar á 
þjónustusviðunum nám, 
störf og fyrirtækjarekstur 
yfir landamæri. Gert er 
ráð fyrir að svonefnt 
„lead country“ hafi verið 
útnefnt fyrir hvert svið á 
þriðja ársfjórðungi 2020. 



 
 

10 / 33 

hreyfanleika einstaklinga, vöru, 
þjónustu, fjármuna og gagna 
milli þessara landa. 

tryggja framhald starfsins og 
vinna að markmiðum 
áætlunarinnar. Haustið 2020 
hefst vinna við gerð vegvísis 
fyrir næstu fjögur ár. 

Ein burðarstoða áætlunarinnar 
er verkefnið um samhæfingu 
rafrænna skilríkja. Verkefnið 
skilaði þeim árangri árin 2019 og 
2020 að komið hefur verið upp 
gagnavinnslukerfum sem 
nauðsynleg eru til að virkja 
lausnir allra landanna á sviði 
rafrænna skilríkja yfir 
landamæri. 

Þá verður sett á fót 
skrifstofa og 
verkefnastjóri skipaður 
og verður hlutverk þeirra 
að vera stýrinefndinni 
innan handar og annast 
samhæfingu milli 
verkefnaþátta 
áætlunarinnar. 

Þegar líður að árslokum 
2021 verða lausnir 
landanna á sviði rafrænna 
skilríkja tilkynntar 
framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins í 
samræmi við ákvæði 
reglugerðar sambandsins 
um rafræn skilríki 
(eIDAS). 

Stefnt er að því að Norðurlönd 
og Eystrasaltsríkin taki forystu 
á sviði 5G-tækninnar og verði 
samþættasta svæði heims á 
þessu sviði með því að: 

 ýta undir uppbyggingu nýrra 
prófunarstöðva og 
prófunarstofnana, 

 stuðla að tæknilegri 
samræmingu 5G-tíðnisviða í 
löndunum, 

 fjarlægja hindranir sem 
standa í vegi uppbyggingar 
á 5G-netinu, 

 fylgjast með þróun 5G-
kerfisins og stuðla að henni. 

2019: 1,2 millj. da.kr. 
2020: 2,5 millj. da.kr. 

Norræna ráðherranefndin um 
stafræna væðingu (MR-
DIGITAL) steig árin 2019 og 
2020 mikilvæg skref í þá þátt að 
uppfylla yfirlýsingu 
forsætisráðherranna um hraðari 
uppbyggingu 5G-kerfisins á 
Norðurlöndum. 

MR-DIGITAL kortlagði á árinu 
2019 tilraunareiti fyrir 5G-
tæknina á Norðurlöndum og í 
Eystrasaltsríkjunum með það 
fyrir augum að greina styrkleika 
svæðisins á þessu sviði og óleyst 
vandamál. Niðurstöðurnar koma 
fram í skýrslu frá sænsku 
rannsóknamiðstöðinni (RISE). 

Í nóvember 2019 voru haldnar á 
vegum MR-DIGITAL 
hringborðsumræður með 
þátttöku ráðherra frá 
Norðurlöndunum, 
Eystrasaltsríkjunum, Þýskalandi 
og Póllandi, auk fræðimanna, 
frumkvöðla og 
framkvæmdastjóra leiðandi 
upplýsingatækni- og 
fjarskiptafyrirtækja. 
Afraksturinn varð listi með 
ábendingum um hvernig efla 
mætti samstarf þessara ríkja um 

MR-DIGITAL hyggst 
halda verkefninu áfram 
árin 2021–2024 með því 
að fylgjast með þróun í 
uppbyggingu 5G-
tækninnar í þessum 
löndum. 

MR-DIGITAL hyggst 
jafnframt ýta undir 
nýsköpun á þessu sviði 
með því að setja gott 
fordæmi, stuðla að 
samstarfi prófunarstöðva 
í löndunum og vinna 
úttektir á stöðu mála. 

Kynningarmyndirnar eru 
mikilvægt tæki til að 
auka þekkingu á því 
hversu vel löndin standa 
að vígi á þessu sviði og á 
notkun 5G-tækninnar og 
því er fyrirhugað að nýta 
alþjóðlegar 
dreifingarleiðir til að 
koma þeim á framfæri við 
fjölbreyttari markhóp 
víðs vegar um heim. 
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nýtingu 5G-tækninnar. 

Til þess að fylgja eftir áður 
útgefinni viljayfirlýsingu um 5G 
og skýrslunni frá RISE ákvað 
HNG DIGITAL vorið 2019 að 
gefa út nokkur „5G showcase“ 
(stuttar kynningarmyndir) til 
þess að vekja athygli á þeim 
aflvökum og styrkleikum 
svæðisins á sviði 5G-tækni sem 
aukið geta hagvöxt, stuðlað að 
grænum umskiptum og eflt 
nýsköpun í greinum á borð við 
landbúnað, iðnað, 
heilbrigðisþjónustu, samgöngur 
og snjallborgir. Gert er ráð fyrir 
að myndirnar verði tilbúnar til 
sýningar á þriðja ársfjórðungi 
2020 (tafir vegna Covid-19). 

 

Vinnan við að ná fram gagnkvæmri viðurkenningu prófskírteina, starfsréttinda og starfsleyfa nálgast nú sett mark, þ.e. að 
menntun sem aflað hefur verið í norrænu ríkjunum og telst jafngild á að njóta sjálfkrafa viðurkenningar eftir því sem nokkur 
kostur er. (MR-U) 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 
2019 til júní 2020 

Næstu skref 

450.000 da.kr. 
 
780.000 da.kr. úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Samdar hafa verið tvær skýrslur 
um viðurkenningu og fjallar önnur 
um tækifæri á sviði tölvuvæðingar 
með sérstakri áherslu á aukin 
gæði og skilvirkar vinnuaðferðir, 
en hin um sjálfkrafa 
viðurkenningu og kemur þar fram 
að á Norðurlöndum njóti 
háskólamenntun nú þegar 
sjálfkrafa viðurkenningar að 
mestu. Þessu hefur verið fylgt 
eftir með skipan sérstaks 
starfshóps sem vinnur að því að 
tryggja sjálfkrafa viðurkenningu 
starfsréttinda sem aflað hefur 
verið í Færeyjum, á Grænlandi eða 
á Álandseyjum, ásamt því að 
rannsaka hvort marka megi 
sjálfkrafa viðurkenningu 
formlegan ramma, til að mynda 
með endurskoðun á ákvæðum 

Sameiginleg ráðstefna verður haldin árið 2021 til 
að fylgja skýrslunum eftir og kynna niðurstöður 
þeirra um tækifæri á sviði tölvuvæðingar og 
sjálfkrafa viðurkenningu. Einnig er gert ráð fyrir 
að halda í sama skyni námskeið um slíka 
viðurkenningu í hverju landi. Vinnu sérstaks 
starfshóps um sjálfkrafa viðurkenningu verður 
haldið áfram. 

Gert er ráð fyrir að kortlagningu óleystra 
vandamála í greinum sem lúta reglum 
atvinnugreinasamtaka verði fylgt eftir. 

Loks verður það áfram til umfjöllunar í EK-U 
hvernig standa megi betur að viðurkenningu 
prófskírteina og starfsréttinda. 
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Reykjavíkuryfirlýsingarinnar. Þá 
hefur verið hleypt af stokkunum 
verkefni á vegum MR-A, í 
samvinnu við MR-U, sem snýst um 
að kortleggja hvaða greinar kunna 
að eiga við vanda að glíma vegna 
reglna einstakra 
atvinnugreinasamtaka, svo og 
umfang og þýðingu 
aðsetursskipta í atvinnuskyni á 
norrænum vinnumarkaði. 

Í EK-U hefur komið til umfjöllunar 
hvernig standa megi betur að 
viðurkenningu prófskírteina og 
starfsréttinda að öðru leyti. 

 

Samstarfi um innleiðingu landslaga og Evrópulöggjafar verður haldið áfram og unnið að frekari þróun þess, meðal annars til 
að komast hjá því að upp spretti nýjar stjórnsýsluhindranir sem aldrei var stefnt að. (MR-SAM/allar) 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 
2019 til júní 2020 

Næstu skref 

– MR-SAM ákvað í september 2018 
að mælast til þess að fagsviðin 
miðluðu sín í milli að minnsta kosti 
einu sinni á ári upplýsingum um 
löggjöf sem unnið er að í 
löndunum og atriði sem varða 
Evrópulöggjöf. MR-SAM mæltist 
einnig til þess að fagsviðin hefðu 
auga með því, og fylgdu eftir, að ný 
lagasetning eða nýinnleidd 
Evrópulöggjöf yrði ekki uppspretta 
stjórnsýsluhindrana. 

MR-SAM ákvað í september 2019 
að hefja vinnu við tilraunaverkefni 
á sviði innleiðingar 
Evrópulöggjafar. 

Hreyfanleiki milli landa og löggjafarsamstarf á því 
sviði, þar á meðal að því er varðar innleiðingu 
Evrópulöggjafar, er veigamikill þáttur í 
framkvæmdaáætlun vegna Framtíðarsýnar 2030 
sem unnið verður að árin 2021–24. 

Verkefnum sem nú er unnið að verður haldið 
áfram og kannaðar verða leiðir til að styrkja enn 
frekar löggjafarsamstarfið og samstarf um 
innleiðingu Evrópulöggjafar. 

 

Leitast verður við að samræma byggingarreglugerðir og byggingarstaðla eftir því sem ástæða þykir til með það fyrir augum 
að auka samkeppni og tryggja öllum betra og hagkvæmara húsnæði. (MR-Vækst (Atvinnulíf)) 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 
2019 til júní 2020 

Næstu skref 
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200.000 da.kr. af verkefnafé 
atvinnusviðs 
1 millj. da.kr. úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Ráðstafað hefur verið 40 
millj. da.kr. af fjárveitingum 
atvinnusviðs 2021–24. 

Vinna hófst við tilraunaverkefni 
um samræmingu 
byggingarreglugerða með 
sjálfbæra byggingastarfsemi á 
grundvelli vistferilssjónarmiða 
fyrir augum. Atvinnusvið hefur 
ráðstafað 40 millj. da.kr. vegna 
verkefnis á sviði sjálfbærrar 
byggingastarfsemi og 
samræmingar reglna í 
framkvæmdaáætlun Norrænu 
ráðherranefndarinnar. 

Komið var á fót stýrihópi til að 
huga að aukinni samþættingu 
norræns byggingamarkaðar. 

Tilraunaverkefninu verður haldið áfram. 

Stýrihópurinn starfar áfram til ársins 2024. 

Verkefnið um sjálfbæra byggingastarfsemi í 
framkvæmdaáætluninni verður undirbúið frekar, 
kynnt og hleypt af stokkunum á árinu 2021. 

Stýrihópurinn hyggst hefja vinnu við að 
kortleggja hvaða hindranir standa í vegi fyrir 
frekari samþættingu byggingamarkaðarins og 
gerð verður áætlun um framhald þeirrar vinnu. 

 

Skapa á fötluðu fólki betri forsendur til hreyfanleika milli landa. 

Markmið á þessu 
fagsviði 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu 
febrúar 2019 til júní 
2020 

Næstu skref 

Vinna hófst við ýmis 
verkefni í þágu fatlaðra í 
framkvæmdaáætluninni. 

0,25 millj. da.kr. frá MR-S 
til að vinna að samræmdri 
hönnun bygginga og bættu 
aðgengi 

0,15 millj. da.kr. úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum árið 
2019 

Skrifstofa Fötlunarráðs 
átti á árinu 2019 í 
reglulegum samskiptum 
við skrifstofu 
Stjórnsýsluhindranaráðs 
og Info Norden vegna 
verkefna á þessu sviði, 
t.d. að því er varðar 
flutninga námsfólks milli 
landa og fötlunarmál. 
Skrifstofa 
Stjórnsýsluhindranaráðs 
sendi fulltrúa á fund 
Fötlunarráðs í október. 

Á árinu 2020 verður haldið á 
vegum Norrænu 
velferðarmiðstöðvarinnar 
málþing og í tengslum við það 
fundur til að miðla þekkingu og 
reynslu og móta tilmæli um 
notkun táknmáls og aðgerðir til 
að greiða fyrir hreyfanleika 
fatlaðra í nánu samstarfi við 
sérfræðinga og samtök sem gæta 
hagsmuna heyrnarskertra víðs 
vegar á Norðurlöndum.  Gefin 
verður út greinargerð um 
niðurstöðurnar. 

Vegna ástandsins sem 
kórónufaraldurinn hefur skapað 
er ekki unnt að halda málþingið 
og fundinn með hefðbundnum 
hætti og er nú unnið að því að 
finna aðra leið til þess. Þar veldur 
sérstökum vanda að 
táknmálstúlkun þarf að fara fram 
á táknmáli nokkurra þjóða, en það 
er erfitt í framkvæmd þegar um 
fjarfund er að ræða. 
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Norrænt samstarf á sviði samgöngu- og innviðamála verður styrkt. (MR-E) 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 
2019 til júní 2020 

Næstu skref 

Árið 2019 fékkst 0,5 millj. 
da.kr. framlag frá MR-SAM 
úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum til 
eftirtalinna verkefna: MR-
SAM beinir því til 
ráðherranna sem annast 
þennan málaflokk að haldinn 
verði ráðherrafundur árið 
2019 til að undirbúa frekari 
umræður og móta 
sameiginleg markmið í því 
skyni að efla samstarf á 
þessu sviði, auk þess sem 
huga mætti að því að koma 
upp sérstakri ráðherranefnd 
fyrir málaflokkinn. 

Í maí 2020 héldu 
samgönguráðherrarnir 
óformlegan fund til að ræða 
hvernig haga skuli samstarfi 
norrænu samgönguráðherranna 
og samgönguráðuneytanna á 
næstu árum. Fundurinn var 
haldinn í samstarfi Íslendinga, 
sem höfðu formennskuna með 
höndum síðast, og Dana, sem 
hafa hana með höndum núna. 
Athyglinni var einkum beint að 
grænum umskiptum í 
samgöngum og 
enduruppbyggingu í kjölfar Covid-
19-faraldursins. 

Fyrirhugað var að halda ráðstefnu 
samgönguráðherra í tengslum við 
ráðherrafundinn en henni var 
skotið á frest vegna faraldursins. 

Löndin hafa þó fylgt fundi 
samgönguráðherranna eftir með 
skoðanaskiptum um hvernig heppilegast sé að 
haga samstarfinu í framtíðinni. 

 

Stofnað verður til samstarfs um að fylgjast með og fylgja eftir þróun atvinnumála á Norðurlöndum. (MR-A) 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 
2019 til júní 2020 

Næstu skref 

0,5 millj. da.kr. úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum árið 
2019 

0,5 millj. da.kr. af fjárveitingu 
MR-A 2019 

0,3 millj. da.kr. af fjárveitingu 
MR-A 2020 

Hleypt var af stokkunum 
verkefninu Aukið samstarf um að 
fylgjast með og fylgja eftir þróun 
atvinnumála á Norðurlöndum og 
verður lokaskýrslu um það skilað 
fyrir árslok 2020. 

Starfshópi sem skipaður er fulltrúum 
vinnumarkaðsyfirvalda landanna hefur verið falið 
að vinna úr niðurstöðum verkefnisins. 

 

 
Beinar aðgerðir til að auka hreyfanleika milli landa 
Á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar verður stuðlað að hreyfanleika milli Norðurlandanna með því að 
styðja það með beinum hætti að norrænir ríkisborgarar geti flust búferlum til annars norræns lands til að 
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stunda nám eða vinnu. Með þessu er unnið að því að styrkja samnorræna sjálfsmynd og skilning 
Norðurlandabúa á tungumálum og menningu norrænna nágrannaríkja sinna. Ungt fólk verður höfuðáherslan í 
skiptiverkefnunum árin 2019–21. 
 

Um 8.500 skiptinemar og skiptikennarar fara milli landa á hverju ári, og má meðal annars þakka það breiðara og öflugra starfi 
Nordplus- og Nordic Master-áætlananna. (MR-U) 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 
2019 til júní 2020 

Næstu skref 

Heildarfjárveiting Nordplus 
var 79,422 millj. da.kr. árið 
2019 og 80,650 millj. da.kr. 
árið 2020. Við þetta bætist 
þátttökugjald 
Eystrasaltsríkjanna. 
Breytilegur hluti 
fjárveitingarinnar rennur til 
þess að styrkja skiptinám og 
skiptikennslu. Að öðru leyti 
er hún notuð til að styrkja 
tengslamyndun og 
þróunarverkefni. 

Nordplus fékk úthlutað 3 
millj. da.kr. úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum árið 
2019. 

Heildarfjárveiting Nordic 
Masters var 5,611 millj. da.kr. 
árið 2019 og 5,706 millj. 
da.kr. árið 2020. 

Árið 2019 ráðstafaði EK-U 
150.000 da.kr. til styrktar 
verkefni á sviði náms- og 
starfsráðgjafar á 
Norðurlöndum. 

Nordplus hefur stutt skiptinám á 
vegum undiráætlananna Nordplus 
Junior (grunnskólar), Nordplus 
Æðri menntun og Nordplus Nám 
fullorðinna. Þátttaka landanna í 
skiptinámi og skiptikennslu er 
tiltölulega jöfn. Með vísan til 
ráðstafana sem gerðar hafa verið 
til að sporna gegn útbreiðslu 
Covid-19 hefur Nordplus á þessu 
tímabili fallist á að skiptinám sé 
stundað sem fjarnám eða að 
fyrirhuguðum verkefnum sé 
frestað eftir því sem þörf krefur. 
Framlagið úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum rann til 
Nordplus Junior. 

Árið 2019 voru veittir styrkir til 
þriggja nýrra Nordic Master-
áætlana og til áframhaldandi 
starfrækslu eldri áætlunar. Á árinu 
2020 hafa þrjár nýjar áætlanir 
verið auglýstar. Vegna 
niðurskurðar fjárveitinga á þessu 
fagsviði og lítils áhuga 
menntastofnana var ákveðið að 
auglýsa ekki nýjar Nordic Master-
áætlanir, en taka þess í stað til 
athugunar hvort fella mætti 
tiltekna þætti Nordic Master inn í 
Nordplus. 

Árið 2019 var haldið málþing með 
norrænum náms- og 
starfsráðgjöfum til að ræða leiðir 
til að efla ráðgjöf um skiptinám á 
Norðurlöndum og hvaða verkfæri 
náms- og starfsráðgjafar telja sig 
þurfa á að halda. 

Starfsemi Nordplus verður haldið áfram með 
óbreyttu sniði, nema hvað fjárframlag lækkar 
vegna almenns niðurskurðar á fjárveitingunni 
sem MR-U hefur til ráðstöfunar. 

Engar nýjar Nordic Master-áætlanir verða 
auglýstar frá árinu 2021, en áætlanir sem þegar 
eru starfræktar haldast óbreyttar. Jafnframt 
verður tekið til athugunar í tengslum við úttekt á 
Nordplus-áætluninni hvaða þætti Nordic Master-
áætlunarinnar heppilegt væri að fella inn í 
Nordplus. 

Til þess að fylgja eftir umræðum á málþinginu 
með norrænum náms- og starfsráðgjöfum verður 
unnið að því að gera upplýsingagjöf til norrænna 
samtaka náms- og starfsráðgjafa öflugri og 
markvissari. 
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NordForsk styrkir námsferðir, menntun vísinda- og fræðimanna og tengslamyndun ungs menntafólks. 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 
2019 til júní 2020 

Næstu skref 

Fjárveitingar 
Norðurlandasamstarfsins til 
NordForsk námu 124 millj. 
no.kr. árið 2019 og 126 millj. 
no.kr. árið 2020. Framlög 
einstakra ríkja nema samtals 
tvöfaldri þessari fjárhæð. 

Ekki er um sérstaka 
fjárveitingu að ræða til að 
auka hreyfanleika milli landa 
og styrkja menntun vísinda- 
og fræðimanna og 
tengslamyndun í 
fræðaheiminum. 

NordForsk nýtur engra 
framlaga úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum. 

Stofnunin veitir styrki til 
námsferða, menntunar vísinda- 
og fræðimanna og 
tengslamyndunar í 
fræðaheiminum á grundvelli 
rannsóknaáætlana sinna sem taka 
til norrænna öndvegissetra, 
verkefna af ýmsu tagi og norræns 
háskólasamstarfs. 

Sérstök greinargerð um 
námsferðir, menntun vísinda- og 
fræðimanna og tengslamyndun í 
fræðaheiminum liggur ekki fyrir. 

Styrkir til námsferða, menntunar vísinda- og 
fræðimanna og tengslamyndunar í 
fræðaheiminum verða áfram hluti af reglulegri 
starfsemi NordForsk. 

 

Fyrirhugað er að 750 ungum Norðurlandabúum verði fundin störf á hverju ári, meðal annars með því að þróa og styrkja 
Nordjobb-verkefnið. (MR-A) 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 
2019 til júní 2020 

Næstu skref 

Framlag MR-A til Nordjobb 
er 3,381 millj. da.kr. bæði árin 
2019 og 2020. Ekkert framlag 
hefur fengist úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum. 

Árið 2019 miðlaði Nordjobb 
sumarstörfum til ungmenna í 
samræmi við sett markmið þess 
efnis. Áhrif yfirstandandi faraldurs 
munu koma fram í umtalsverðri 
fækkun miðlaðra starfa árið 2020. 
Árið 2019 fór fram óháð úttekt á 
ráðstöfunum MR-A til að auðvelda 
fólki að sækja vinnu yfir 
landamæri. 

Í vinnunni við að semja nýtt umboð fyrir 
Nordjobb verður litið til árangurs við að ná 
settum markmiðum og úttektar á starfseminni. 

 
Tungumál, sjálfsmynd og menning 
Á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar er unnið að því að efla skilning Norðurlandabúa – einkum ungs fólks – 
á tungumálum og menningu nágrannalandanna. 
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2–3.000 menningariðkendur og listamenn frá Norðurlöndunum og Eystrasaltssvæðinu hljóta stuðning til ferða milli landanna 
gegnum Norræn-baltneska ferðastyrkjaáætlun á sviði menningar, Menningar- og listaáætlunina, Volt – menningar- og 
tungumálaáætlun fyrir börn og ungmenni, og Norræna þýðingarstyrki. (MR-K) 

Markmið á þessu fagsviði Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 
2020 og, eftir 
atvikum, framlag 
ársins 2019 úr 
sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 
2019 til júní 2020 

Næstu skref 

Beinar aðgerðir til að auka 
hreyfanleika milli landa: 

Menningarsvið vinnur 
áfram að ráðstöfunum sem 
stuðla að hreyfanleika milli 
landa og auka þekkingu 
norrænna ungmenna á 
Norðurlöndum og norrænni 
menningu og tungumálum, 
auk þess að leggja sitt að 
mörkum við að bæta 
starfsskilyrði norræns lista- 
og menningarlífs. 

2019: 11,901 millj. 
da.kr. 

2020: 12,103 millj. 
da.kr. 

Norræn-baltnesk 
ferðastyrkjaáætlun á sviði 
menningar hefur úthlutað 
styrkjum til 488 verkefna sem 
snúast um hreyfanleika milli 
landa, tengslamyndun eða dvöl í 
öðru landi. 

Tvær úthlutunarumferðir eru 
eftir á árinu 2020. 

Styrkir samkvæmt þessari áætlun 
eru að mestu ferðastyrkir. 
Styrkirnir hafa gert 
umsækjendum kleift að sækja sér 
sambönd, fagkunnáttu og 
þekkingu til ýmissa staða í 
löndunum. Þeir hafa einnig nýst 
umsækjendum til að kynna list- 
og menningarviðburði og aukið 
áhuga þeirra á list og menningu 
Norðurlandanna og 
Eystrasaltsríkjanna. Æ fleiri 
umsækjendur sýna að þeir eru sér 
meðvitandi um loftslagsmál og 
reyna að taka sem mest tillit til 
umhverfisins þegar ferðir eru 
skipulagðar. 

Styrkir til tengslamyndunar hafa 
auðveldað þeim sem hafa list- og 
menningariðkun að atvinnu á 
Norðurlöndum og/eða í 
Eystrasaltsríkjunum að koma 
saman og miðla hugmyndum og 
þekkingu sín í milli. Styrkir sem 
veittir hafa verið til 
tengslamyndunar eiga það 
sameiginlegt að þeir gefa fólki 
kost á að miðla kunnáttu og 
þekkingu sín í milli, vera 

MR-K og 
menningarmálaráðherrar 
Eystrasaltsríkjanna þriggja 
taka á haustdögum 2020 
ákvörðun um framhald 
verkefnisins. Ef framhald 
verður á verkefninu hyggst 
menningarsvið nýta það til 
að halda áfram vinnunni við 
að auka hreyfanleika milli 
landanna og skapa norrænu 
lista- og menningarlífi betri 
starfsskilyrði. 
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gestgjafar og gestir, kynna 
samstarfsaðilum sínu bestu 
sérfræðinga á staðnum og hitta 
slíka sérfræðinga í hinum 
löndunum, og byggja upp tengsl.  

Dvalarstyrkir gerðu það kleift að 
bjóða listafólki dvöl í 
gestaíbúðum á hinum 
Norðurlöndunum og í 
Eystrasaltsríkjunum. Listafólkið 
gat þannig unnið ótruflað, 
blandað geði við aðra listamenn 
og tengst lista- og menningarlífi 
dvalarstaðarins. 

Listamennirnir telja þetta sjálfir 
mikilvægt bæði fyrir eigin þroska 
í listinni og fyrir rekstur 
gististaðarins. 

Beinar aðgerðir til að auka 
hreyfanleika milli landa: 
Menningarsvið vinnur 
áfram að ráðstöfunum sem 
stuðla að hreyfanleika milli 
landa og auka þekkingu 
norrænna ungmenna á 
Norðurlöndum og norrænni 
menningu og tungumálum, 
auk þess að leggja sitt að 
mörkum við að bæta 
starfsskilyrði norræns lista- 
og menningarlífs. 

2019: 3,190 millj. 
da.kr. 
2020: 3,448 millj. 
da.kr. 

Norrænir þýðingarstyrkir 
Markmið styrkjakerfisins er að 
stuðla að aukinni útgáfu 
vandaðra norrænna bókmennta á 
öðrum norrænum tungumálum 
en frummálinu. Umsýsla 
styrkjakerfisins er í höndum 
NordLit-samstarfsnetsins og því 
er ætlað að tryggja útgáfu og 
dreifingu bókmennta sem þýddar 
hafa verið á norræn tungumál. 
Árið 2019 bárust 227 umsóknir. 
Þar af var orðið við 214 
umsóknum. 

Styrkjakerfið hefur skilað þeim 
árangri að lesendur á 
Norðurlöndum geta kynnt sér 
bókmenntir hinna norrænu 
ríkjanna á sínu eigin tungumáli. 
Með þessu verða ekki aðeins 
bókmenntirnar sjálfar 
aðgengilegar öllum norrænum 
lesendum, heldur einnig þau 
þjóðlegu og staðbundnu sérkenni 
sem gagnsýra þær, og þannig 
stuðla þýðingar á 
samtímabókmenntum að 
auknum kynnum 
Norðurlandaþjóða hverrar af 
annarri. 

Þýðingar eru einnig grundvöllur 
þess að norrænu ríkin geti skipst 

Styrkjakerfið er starfrækt 
áfram árið 2020, en gert er 
ráð fyrir að framlag til þess 
dragist saman um 5% árið 
2021 vegna fyrirhugaðs 
niðurskurðar fjárveitinga til 
menningarsviðs (MR-K). 

Eitt áherslumála NordLit-
samstarfsnetsins árið 2020 
er að efla grænlenskar, 
færeyskar og samískar 
bókmenntir, stuðla að 
auknum áhuga á þeim og 
styrkja markaðsstöðu þeirra 
– jafnt á Norðurlöndum sem 
annars staðar í heiminum. 
Eins og verið hefur er einnig 
lögð mikil áhersla á þýðingar 
á bókum fyrir börn og 
ungmenni og að koma 
upplýsingum um 
styrkjakerfið á framfæri við 
forlög á öllum 
Norðurlöndum með 
reglulegum hætti. 
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á verkum rithöfunda í tengslum 
við útgáfu- og upplestrarviðburði 
– meðal annars vegna kynningar 
á verkum sem tilnefnd eru til 
bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs – og 
bókmenntahátíðir. Þetta stuðlar 
að auknum hreyfanleika 
bókmennta milli 
Norðurlandanna. 

Beinar aðgerðir til að auka 
hreyfanleika milli landa 

svo og 

Tungumál, sjálfsmynd, 
menning: 

Starf menningarsviðs hefur 
það markmið að efla 
tungumálaskilning á 
Norðurlöndum. 

2019: 16,853 millj. 
da.kr. 
2020: 17,140 millj. 
da.kr. 

Menningar- og listaáætlunin 
hefur úthlutað styrkjum til 125 
verkefna. 

Ein úthlutunarumferð er eftir á 
árinu 2020. 

Styrkir hafa á tímabilinu meðal 
annars verið veittir til verkefna 
sem einkennast af frjórri hugsun, 
hafa listrænt og menningarlegt 
gildi og stuðla að aukinni 
fjölbreytni og sjálfbærni 
Norðurlanda. Tengsl hafa 
myndast við mikinn fjölda 
stofnana og listafólks og getur 
það einnig orðið til að auðga 
starfsemina á hverjum stað þegar 
til lengri tíma er litið. Verkefnin 
eiga það öll sameiginlegt að 
byggjast á samstarfi við 
starfssystkin á hinum 
Norðurlöndunum og annars 
staðar í heiminum. 

Samstarfsverkefnin stuðla að 
uppbyggingu norrænna 
tengslaneta og sameiginlegum 
vexti. Styrkir Menningar- og 
listaáætlunarinnar hafa styrkt 
norræna samkennd með efni sem 
vísar til þjóðlegra hefða eða 
norrænna samfélaga. Áætlunin 
hefur einnig gert minnihlutahópa 
sýnilegri í þjóðfélaginu. Með 
norrænu samstarfi má bæði auka 
skilning á því sem gerir okkur ólík 
og styrkja tilfinningu fyrir því sem 
við eigum sameiginlegt. 

Samstarf sem stundað er yfir 
mörk tungumála og menningar 
og með þátttöku bæði 
einstaklinga og stofnana getur 

Áætlunin verður starfrækt 
áfram árið 2021. Veittir 
styrkir auka hreyfanleika 
milli landa og leiða til meiri 
þekkingar á Norðurlöndum, 
menningu þeirra og 
tungumálum. 
Menningarsvið stuðlar með 
áætluninni að betri 
starfsskilyrðum lista og 
menningar á Norðurlöndum. 
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falið í sér ýmiss konar erfiðleika, 
en laun þess eru árangurinn sem 
næst að lokum. 

Beinar aðgerðir til að auka 
hreyfanleika milli landa 

svo og 

Tungumál, sjálfsmynd, 
menning 

2019: 2,5 millj. da.kr. 

2020: 2 millj. da.kr. 

Volt, menningar- og 
tungumálaáætlun fyrir börn og 
ungmenni hefur úthlutað 
styrkjum til 8 verkefna á vegum, 
með þátttöku eða í þágu barna 
og ungmenna (úthlutunarumferð 
þessa árs er í ágúst). 

Þátttakendur hafa með sköpun 
sinni og framtaki aukið áhuga á 
tungumálum Norðurlandanna. 
Mikilvægt hefur verið að börnin 
og ungmennin taki þátt í 
skipulagi, framkvæmd og mati 
verkefnanna. Í verkefnunum sem 
hlotið hafa styrki hafa 
þátttakendur metið það mikils að 
fá að hitta aðra, fræðast um öll 
þau ólíku tungumál sem töluð eru 
á Norðurlöndum og öðlast víðara 
sjónarhorn. 

Úttekt á áætluninni fór fram árið 
2019 og það var síðan framlengt 
til þriggja ára (2020–2022). 

Áætlunin verður starfrækt 
áfram árið 2021. Með þessari 
áætlun og úthlutun styrkja 
vill menningarsvið vinna að 
því að efla 
tungumálaskilning á 
Norðurlöndum, jafnframt 
því að auka hreyfanleika 
milli landa og þekkingu 
norrænna ungmenna á 
Norðurlöndum og norrænni 
menningu og tungumálum. 

Beinar aðgerðir til að auka 
hreyfanleika milli landa 

svo og 

Tungumál, sjálfsmynd, 
menning: 

Starf menningarsviðs hefur 
það markmið að efla 
tungumálaskilning á 
Norðurlöndum. 

2019: 3 millj. da.kr. 

2020: 3 millj. da.kr. 

Menningarstyrkjaáætlun NAPA 
var komið á fót í þeim tilgangi að 
veita ferða- og verkefnastyrki til 
að örva norrænt 
menningarsamstarf og reisa 
menningarbrú milli Grænlands 
og annarra Norðurlanda. 
Áætlunin eflir samstarf og stuðlar 
að auknum tengslum milli 
norrænu ríkjanna, styrkir norræn 
einkenni á menningarlífi ríkjanna 
og Norðurlanda í heild og stuðlar 
að auknum skilningi á því sem er 
líkt og ólíkt með löndunum. 
Sérstök áhersla er á börn og 
ungmenni sem markhóp. Veittir 
styrkir eiga að samræmast 
stefnuskjalinu Stefna Norrænu 
ráðherranefndarinnar í 
menningarsamstarfi 2013–2020. 

Árið 2019 bárust 194 umsóknir 
um styrki samkvæmt áætluninni. 
Veittur var 91 styrkur, þar af 61 

Áætlunin verður starfrækt 
áfram árið 2020 með 
óbreyttum viðmiðum. 

Á árinu 2021 verða markmið 
áætlunarinnar endurskoðuð 
með það í huga að samræma 
þau samstarfsáætlun í 
menningarmálum fyrir árin 
2021–2024. Fjárveitingin 
lækkar þó um 0,5 millj. 
da.kr. vegna fyrirhugaðs 
niðurskurðar á 
fjárveitingunni sem MR-K 
(menningarsvið) hefur til 
ráðstöfunar. 
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ferðastyrkur og 30 
verkefnastyrkir. 

Styrkveitingarnar hafa skilað 
þeim árangri að grænlenskur 
almenningur á þess kost að 
kynnast list og menningu frá 
Norðurlöndum á ýmsum 
norrænum tungumálum, og 
öfugt. 

 

 
Upplýsingastarf 
Á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar verður unnið að því að koma nauðsynlegum upplýsingum á framfæri 
við einstaklinga og fyrirtæki sem hafa hug á að flytja sig um set yfir landamæri á Norðurlöndum. Um er að 
ræða ráðstafanir af ýmsu tagi og leika Info Norden og upplýsingaskrifstofur landamærasvæðanna þar 
mikilvægt hlutverk. 
 

Upplýsingastarf verður aukið í þágu einstaklinga og fyrirtækja á Norðurlöndum. (MR-SAM) 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 2019 
til júní 2020 

Næstu skref 

Hjá Info Norden var komið upp á árinu 2019 nýjum vef, spurningasíðum og gagnagrunni með hentugu viðmóti. 
Heimsóknir á vefinn voru 301.000 og 1.839 fyrirspurnum var svarað. Árið 2020 bar skýr merki kóró nufaraldursins og 
umferð um vefinn jókst. Ársskýrslur má finna hér: www.norden.org/in-rapport. 

 

Upplýsingaskrifstofur landamærasvæðanna eru þrjár talsins og er unnið að því að þróa og styrkja starfsemi þeirra til að gera 
upplýsingastarfið skilvirkara og bæta skráningu stjórnsýsluhindrana á landamærasvæðum þar sem fólk sækir vinnu yfir 
landamæri. (MR-SAM) 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 
2019 til júní 2020 

Næstu skref 

1 millj. da.kr. úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Verkefninu var hleypt af 
stokkunum 1. október 2019. Enn 
hefur aðeins farið fram útboð á 
vinnunni við að koma upp kerfi til 
að tilkynna hindranir. Enginn 
bjóðandi fullnægði 
útboðsskilmálunum og varð því 
að endurtaka útboðið. 

Stýrihópur verkefnisins samdi 
fyrst útboðsskilmála á grundvelli 

Verkefnið er komið á það stig að skammt er þar til 
prófanir hefjast. Kerfið verður prófað og 
viðeigandi lagfæringar gerðar. Fyrirhugað er að 
það verði komið í notkun á síðasta ársfjórðungi 
2020 til þess að hefja megi þjálfun starfsmanna, 
samstarfsaðila og sendifólks. Undir árslok og í 
upphafi ársins 2021 verður byrjað að kynna 
markhópnum kerfið. 

Á öllum starfstíma verkefnisins verður það tekið út 
reglulega með sett markmið fyrir augum. 

http://www.norden.org/in-rapport
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sameiginlegrar reynslu hópsins 
og þarfagreiningar. Hópurinn 
ákvað að velja lausn fyrirtækisins 
Afry. Nú er unnið að 
uppbyggingu sjálfs kerfisins sem 
notað verður til að tilkynna 
hindranir, og samskiptahluta 
þess. Frá því að verkefnið hófst 
hafa fáir eiginlegir fundir verið 
haldnir vegna þess hversu ólíkar 
leiðir löndin hafa farið í 
viðbrögðum sínum við Covid-19, 
en fjarfundir hafa verið þeim 
mun fleiri. Upplýsingaskrifstofur 
landamærasvæðanna hafa til 
þessa átt mjög gott samstarf og 
við höfum komist að því að 
margt er sameiginlegt með 
starfsaðferðum okkar, 
spurningum sem leysa þarf úr og 
þeim hindrunum sem hefta ferðir 
fólks á þessum svæðum. 

 

Stuðlað verður að aukinni þekkingu á tækifærum á norrænum vinnumarkaði. (MR-A) 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 2019 
til júní 2020 

Næstu skref 

0,45 millj. da.kr. úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum árið 
2019 

Eins og ráðgert hafði verið var 
fundur um 
atvinnuleysistryggingar á 
Norðurlöndum haldinn í 
september 2019 og var meginefni 
hans hreyfanleiki á norrænum 
vinnumarkaði. 

Sameiginlegur norrænn vinnumarkaður er eins og 
áður mikilvægt áherslumál í MR-A. 

 

Samstarf norrænu ríkjanna um hagtölugerð verður styrkt og hagtölugrunnurinn breikkaður og bættur. 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 og 2020 
og, eftir atvikum, framlag 
ársins 2019 úr sérstaka 
hreyfanleikasjóðnum 

Árangur á tímabilinu febrúar 2019 
til júní 2020 

Næstu skref 

2019: 2,743 millj. da.kr. 
2020: 3,689 millj. da.kr. 
 

Gagnagrunnur Norrænu 
ráðherranefndarinnar um hagtölur 
hefur verið uppfærður og unnið að 

Eigi síðar en árið 2020 verður gefin út skýrsla með 
þeim tölulegu gögnum sem unnt hefur verið að taka 
saman í tengslum við Nordic Mobility-verkefnið. Í 
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Viðbótarframlag frá MR-SAM 
2019: 2 millj. da.kr. 
(eyrnamerkt State of the 
Nordic Region 2020) 

viðhaldi á honum. Þá hafa 
uppfærslur verið gerðar sjálfvirkar 
til að tryggja aukin gæði gagnanna. 

Árið 2019 var einnig þróuð 
gæðavottunaraðferð fyrir efni 
gagnagrunnsins til þess að 
notendur geti haft yfirsýn um 
hversu áreiðanleg gögnin eru og 
hvort þau eru sambærileg við 
önnur gögn. 

Nordic iLibrary var uppfært og 
rækileg gæðaúttekt fór fram. 

Verkefnið Nordic Mobility er 
starfrækt í þeim tilgangi að safna 
og gefa út talnaefni sem varðar 
landamærasvæðin. Um er að ræða 
finnskt formennskuverkefni frá 
árinu 2016. Starfstími verkefnisins 
hefur verið lengdur tvisvar, síðast 
til ársins 2020, og er ástæðan sú að 
sænsku hagstofunni er samkvæmt 
lögum óheimilt að deila 
einstaklingsbundnum gögnum 
með hinum norrænu hagstofunum. 

skýrslunni verður einnig að finna mat hagstofanna á 
því hvort raunhæft sé að koma á fót varanlegu 
hagtölusamstarfi fyrir landamærasvæðin. Norrænu 
hagstofurnar vinna verkefnið undir forystu finnsku 
hagstofunnar. 

 

 

Yfirlit um árangurinn af öðru starfi fagráðherranefndanna til að auka hreyfanleika milli landa 

 

 

Markmið Fagráðherranefn
d 

Fjárveiting vegna 
markmiðsins 2019 
og 2020 

Árangur á tímabilinu 
febrúar 2019 til júní 
2020 

Næstu skref 

Betri almenn skilyrði 
fyrir norræn fyrirtæki 
sem hafa hug á að 
hefja starfsemi þvert á 
norræn landamæri. 
 
Aukin viðskipti og 
hagvöxtur í atvinnulífi 
landamærasvæðanna. 
 
Daglegt líf íbúa á 
landamærasvæðunu
m verði einfaldað 

MR-R Framlög á 
grundvelli 
aðgerðaáætlunar 
um hreyfanleika 
milli landa 

Nordic Mobility: 
1.500.000 evra (um 
11,2 millj. 
da.kr.)/finnskt 
formennskuverkefn
i 

Norrænar hagtölur: 

Markmið sem sett voru 
fyrir árið 2019 hafa 
náðst. 
Lokaskýrsla um árangur 
aðgerðaáætlunar um 
hreyfanleika milli landa 
og verkefnin sem hlutu 
fjárframlag verður tekin 
saman á árinu 2020. 

Nordic Mobility-
verkefnið verður 
starfrækt áfram til loka 

Það verður áfram 
áherslumál í starfi 
byggðastefnusviðs að 
auka hreyfanleika 
milli Norðurlandanna, 
m.a. með því að koma 
í framkvæmd 
ráðstöfunum sem lýst 
er í 
framkvæmdaáætlun 
sviðsins og 
samstarfsáætlun 
áranna 2021–2024. 
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með því að gera þeim 
auðveldara að sækja 
vinnu og nám, fá 
greiddar bætur og 
sinna öðrum hlutum 
yfir landamæri. 
 
Opinberum 
stofnunum verði gert 
auðveldara að stunda 
samstarf yfir 
landamæri. 
 
Landamæranefndirna
r stuðla að auknum 
hreyfanleika á 
landamærasvæðunum 
með virku samstarfi 
um málefni þessara 
svæða og með því 
m.a. að benda á 
stjórnsýsluhindranir 
og vinna að 
samgöngu- og 
innviðamálum. 
 
Norrænar hagtölur 
Vinnan við að taka 
saman norrænar 
hagtölur, m.a. um 
hreyfanleika milli 
Norðurlandanna, og 
gerð skýrslunnar State 
of the Nordic Region 
2020. 
 
Nordic Mobility-
verkefnið er starfrækt 
í þeim tilgangi að taka 
saman tölur um 
hreyfanleika milli 
norrænu ríkjanna, 
meðal annars í 
tengslum við 
búferlaflutninga, störf 
og ferðir vegna vinnu 
og náms, auk 
upplýsinga um 
útborgun 
tryggingabóta annars 
staðar á 
Norðurlöndum og 

2 millj. da.kr. 

Stafvæðing (0,5 
millj. da.kr.). 

Gagnkvæm 
viðurkenning 
prófskírteina (0,78 
millj. da.kr.). 

Samræming reglna 
og staðla í 
byggingariðnaði (1 
millj. da.kr.). 

Fötluðu fólki 
skapaðar betri 
forsendur til 
hreyfanleika milli 
landa (0,15 millj. 
da.kr.). 

Samgöngur og 
innviðir (0,5 millj. 
da.kr.). 

Samstarf um að 
fylgjast með og 
fylgja eftir þróun 
atvinnumála á 
Norðurlöndum (0,5 
millj. da.kr.). 

Upplýsingastarf (1 
millj. da.kr.). 

Landamæraþjónust
a Norðurkollu (0,23 
millj. da.kr.). 

Málþing um 
vinnumarkaðinn 
(0,45 millj. da.kr.). 

ársins 2020. Því lýkur 
með gerð skýrslu um 
árangur verkefnisins og 
helstu úrlausnarefni, 
birtingu talnaefnis í 
Nordic Statistics 
Database og víðar og 
lokamálþingi á vegum 
Nordregio í desember 
2020. 
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atriða sem tengjast 
hreyfanleika milli 
landa í atvinnulífinu. 
 
Tungumál, 
sjálfsmynd og 
menning 
Tungumál, sjálfsmynd 
og menning eru ekki 
megináherslur í starfi 
fagsviðsins en unnið er 
að því 
tungumálaskilningur, 
menning og 
sjálfsmynd myndi 
heild yfir landamærin 
og sé fólki ekki fjötur 
um fót þegar það vill 
flytja sig milli landa. 
 
Upplýsingastarf 
Markmiðið með starfi 
byggðastefnusviðs er 
að auka hreyfanleika 
milli Norðurlandanna 
með því að vera íbúum 
og fyrirtækjum sem 
hafa hug á að leita yfir 
landamæri með störf 
sín eða starfsemi innan 
handar um upplýsingar 
um gildandi lög og 
reglur í löndunum. 

1) Stuðlað verði að 
auknum hreyfanleika 
milli landa og öflugu 
starfi almannasamtaka 
til þess að styðja við 
uppbyggingu skipulegs 
starfs barna og 
ungmenna og þátttöku 
þeirra í lýðræðislegu 
starfi á Norðurlöndum 
(beinar aðgerðir til að 
auka hreyfanleika milli 
landa) 
 
2) Í vinnunni við að 
auka hreyfanleika milli 
landa verði sérstaklega 
hugað að því að börn og 

NORDBUK 
(starfshópur á 
vegum MR-SAM) 

4 milljónir árlega 
(áætlunin NORDEN 
0–30) 

Árið 2019 (greinargerð 
ársins 2020 hefur ekki 
borist) 
Umsóknir: 87 
Samþykktar umsóknir: 
28 
Styrkfjárhæð samtals í 
evrum: 558.079 
Áætlaður fjöldi 
þátttakenda samkvæmt 
umsóknum 
(samþykktum): 3.939 

Frumskilyrði þess að 
orðið verði við umsókn er 
að börn og ungmenni 
taki þátt í stjórn og 
framkvæmd verkefnisins 
og að tengsl þess við 

Styrkveitingum haldið 
áfram til að stuðla að 
því að börn og 
ungmenni á 
Norðurlöndum hafi 
tækifæri til að hittast. 
Fjárveiting hækkar frá 
árinu 2021 um h.u.b. 1 
milljón. 
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ungmenni sem standa 
höllum fæti verði ekki 
útundan; hér er einkum 
átt við börn og 
ungmenni í hópi 
flóttamanna og 
innflytjenda (aðgerðir 
sem liðka fyrir 
hreyfanleika milli 
landa) 

norrænt samstarf séu 
greinileg. Einnig er 
æskilegt að verkefnið 
snúist um eitt eða fleiri 
eftirtalinna atriða: 
jafnréttismál, sjálfbærni 
og bætt skilyrði þeirra 
barna og ungmenna sem 
verst standa á 
Norðurlöndum. 

Komið hefur í ljós að 
Covid-19 hefur leitt til 
fækkunar umsókna í 
annarri 
úthlutunarumferð ársins 
2020. Búast má við að 
umsóknir verði einnig 
færri en venjulega í þriðju 
umferð ársins. Hið sama 
gildir um önnur 
styrkjakerfi. 

Aðgangur að prófunar- 
og sannreynsluaðstöðu 

MR-FJLS 2019: 1.627.600 
da.kr. 

2020: 1.627.200 
da.kr. 

NordMar BioRefine 
hefur lokið fyrsta 
starfsári sínu. 
Afraksturinn er að komið 
hefur verið upp 
verkefnavef, aðgangi á 
samfélagsmiðlum og 
tengslaneti sérfræðinga í 
bláa lífhagkerfinu, hafin 
er hagkvæmnisathugun 
á rekstri blárra 
lífhreinsistöðva með 
opnum aðgangi og 
opnuð hefur verið 
norræn vefgátt fyrir bláa 
lífhagkerfið: 
https://bluebioportal.co
m 

Starfstími 
verkefnisins er árin 
2018–2020. 

Efling samstarfs við 
nágrannaríki 

MR-FJLS (Fjármagnað 
gegnum Interreg) 

Skrifstofa Norrænu 
ráðherranefndarinnar 
gegnir hlutverki „Policy 
Area Coordinator“ á 
sviði lífhagkerfisins í 
EUSBSR (stefnumörkun 
Evrópusambandsins á 
Eystrasaltssvæðinu). 
Fundur var haldinn í 
lífhagkerfisráði 
samstarfsins, kynning 

Auk annarra starfa 
skrifstofunnar sem 
„Policy Area 
Coordinator“ verður 
gefin út á síðara 
árshelmingi 2020 
greining á því hvert 
stefnir í málum 
lífhagkerfisins á 
Eystrasaltssvæðinu og 
norðurslóðasvæðum 

https://bluebioportal.com/
https://bluebioportal.com/
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haldin á ársfundi þess, 
styrkur veittur 
ungmennaáætlun 
Eystrasaltsríkjanna og 
unnið að 
kynningarmálum. 

Norðurlandanna. 

Stuðningur við 
klasamyndun 
fyrirtækja í lífiðnaði 

MR-FJLS    

Efling samstarfsneta MR-FJLS  Margt í starfi FJLS snýst 
um störf í 
samstarfsnetum á helstu 
áherslusviðunum, en þau 
eru fiskveiðar og fiskeldi, 
landbúnaður, matvæli 
og skógrækt.  

Stöðugt er unnið að 
þróun nýrra verkefna 
sem stuðla að 
uppbyggingu 
samstarfsneta á 
þessum sviðum á 
Norðurlöndum og 
skapa norrænt 
notagildi. Þetta starf 
fer fram í samræmi 
við leiðbeinandi 
ákvæði í 
samstarfsáætlun 
FJLS-fagsviðsins, en 
væntanleg er ný 
útgáfa þeirrar 
áætlunar fyrir árin 
2021–2024. 

Aðgerðir sem liðka 
fyrir hreyfanleika milli 
landa 
 
„Hreyfanleiki milli 
landa verði aukinn með 
því að vinna að því að 
jafna tækifæri kvenna 
og karla á 
vinnumarkaði 
framtíðarinnar og 
möguleika þeirra til 
áhrifa og valda.“ 
 
1. Markmiðið er aðgerð 
til að liðka fyrir 
hreyfanleika og tengist 
samstarfsáætlun um 
jafnréttismál 2019–
2022. Eftirtalin 
stefnumál og verkefni, 
sem unnið er að um 
þessar mundir, snúast 

Ráðherranefndin 
um jafnréttismál 
(MR-JÄM) 

Engar upplýsingar Starf af ýmsu tagi fór 
fram á vegum Nordic 
Gender Effect árin 2019–
20. Sérstaklega er vakin 
athygli á skýrslunni 
„State of Nordic 
Fathers“ sem hugsuð er 
sem hvetjandi framlag til 
aðgerðaáætlunar um 
hreyfanleika milli landa. 
Í skýrslunni eru dregnar 
fram nýjar upplýsingar 
frá öllum Norðurlöndum 
um föðurhlutverkið og 
atriði sem standa í vegi 
jafnrar skiptingar 
fæðingarorlofs. 

Gender Effect-
verkefnið verður 
starfrækt áfram til 
júníloka 2021. 

Me-too-verkefnið 
hefur þróast með 
þeim hætti að nú er 
unnið að þverfaglegu 
verkefni um 
kynferðislega áreitni á 
norrænum 
vinnumarkaði. Unnið 
verður áfram að 
verkefninu næstu tvö 
ár. 
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um þetta markmið: 
a. Nordic Gender Effect 
b. Kynbundið námsval  
c. Vinnumarkaður 
framtíðar 
d. Jafnréttiskort 
 
„Hreyfanleiki milli 
landa verði aukinn með 
því að vinna að því að 
jafna tækifæri kvenna 
og karla, stúlkna og 
pilta á opinberum 
vettvangi.“ 
 
2. Markmiðið er aðgerð 
til að liðka fyrir 
hreyfanleika og aðgerð í 
upplýsingaskyni. 
Markmiðið tengist 
samstarfsáætlun um 
jafnréttismál 2019–
2022. Eftirtalin 
stefnumál og verkefni, 
sem unnið er að um 
þessar mundir, snúast 
um þetta markmið: 

a a. Hat och 
hot på nätet 
(„Hatur og 
ógnir á 
netinu“, 
skýrsla frá 
NIKK) 

b b. #MeToo-
aðgerðir 

 
Beinar aðgerðir til að 
auka hreyfanleika 
milli landa 
„Hreyfanleiki milli 
landa verði aukinn með 
því að styðja 
uppbyggingu 
samstarfsneta og 
upplýsingamiðlun á 
sviði jafnréttismála á 
Norðurlöndum með 
stuðningi við Norræna 
jafnréttissjóðinn og 
NIKK.“ 
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Þetta markmið er bein 
aðgerð til að auka 
hreyfanleika milli landa 
og aðgerð í 
upplýsingaskyni. 
Eftirtalin stefnumál og 
verkefni, sem unnið er 
að um þessar mundir, 
snúast um þetta 
markmið: 
a. Norræni 
jafnréttissjóðurinn 
b. Norræna 
upplýsingaveitan um 
kynjafræði (NIKK – 
samstarfsstofnun) 

Þekking á tungumálum 
Norðurlanda og 
skilningur milli dönsku, 
norsku og sænsku 

MR-U Fjárveiting til 
norræns 
tungumálasamstarf
s nam 7,273 millj. 
da.kr. árið 2019 og 
7,397 millj. da.kr. 
árið 2020. 

Innan Nordplus 
voru 7,730 millj. 
da.kr. eyrnamerktar 
tungumálastarfi 
árið 2019. Árið 2020 
voru 7,842 millj. 
da.kr. eyrnamerktar 
tungumálastarfi 
innan Nordplus. 

Góður skilningur á 
tungumálum eflir þá 
tilfinningu að 
Norðurlönd séu eitt 
samfélag. Um leið eykur 
hann áhuga fólks á að 
stunda nám eða störf í 
nágrannalandi. Með 
þessum hætti hafa 
starfsemi sem eykur 
hreyfanleika milli landa 
og tungumálakunnátta 
styrk hvor af annarri. 

Tungumálasamstarfin
u verður haldið áfram 
með óbreyttu sniði, 
nema hvað 
fjárframlag lækkar 
vegna almenns 
niðurskurðar á 
fjárveitingunni sem 
MR-U hefur til 
ráðstöfunar. 

Framlenging verkefnis 
um 
embættismannaskipti 
sem bein aðgerð til að 
auka hreyfanleika milli 
landa 

MR-S 275,000 da.kr. árið 
2019 af fjárveitingu 
MR-S árið 2019, 

300,000 da.kr. af 
fjárveitingu MR-S 
árið 2020 

Árið 2019 fóru fram 14 
embættismannaskipti í 
félagsmála- og 
heilbrigðisgeiranum (alls 
52 starfsmenn á árunum 
2015–2019). Endanlegrar 
greinargerðar er beðið. 
Árið 2020 hafa engin 
starfsmannaskipti átt sér 
stað vegna COVID-19-
faraldursins. 

Gert er ráð fyrir að 
embættismannaskipti 
í félagsmála- og 
heilbrigðisgeiranum 
haldi áfram á næstu 
árum. 

Norrænt nám í smitgát 
og sýkingavörnum á 
sjúkrahúsum við 
Gautaborgarháskóla 
frá árinu 2019 

MR-S 3.600.492 da.kr. af 
fjárveitingu MR-S 
árin 2019/2020 

Námið er stundað sem 
hlutanám í tvö námsár 
og veitir meistaragráðu í 
Svíþjóð. Fyrstu 20 
norrænu nemarnir hófu 
námið í september 2019 
við Gautaborgarháskóla 

Af hálfu MR-S verður 
áfram lögð mikil 
áhersla á bætta 
smitgát, sýkingavarnir 
og baráttu gegn 
sýklalyfjaónæmi, 
enda er hér um einkar 
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sem hefur umsjón með 
því í samstarfi við 
Sahlgrenska 
háskólasjúkrahúsið og 
lýðheilsustofnanir á 
Norðurlöndum. 

mikilvægt verkefni að 
ræða í ljósi 
kórónufaraldursins og 
COVID-19. 

Stuðlað verði að auknu 
norrænu samstarfi um 
rafræna 
heilbrigðisþjónustu, 
mjög sérhæfða 
meðferð, sjaldgæfa 
sjúkdóma, klínískar 
rannsóknir og lyf. 

MR-S Starfshópur um 
samstarf á sviði 
rafrænnar 
heilbrigðisþjónustu 
á Norðurlöndum 
hefur fengið 
framlag frá MR-S að 
fjárhæð 547.500 
da.kr. vegna áranna 
2019–2020. 

Í tengslum við sænska 
PRIO-verkefnið 2018–
2020, „vård och omsorg 
på distans och eRecept“ 
(fjarlækningar og 
fjarheilbrigðisþjónusta 
og rafrænir lyfseðlar), og 
í norrænum starfshópi 
um rafræna 
heilbrigðisþjónustu er nú 
unnið að því rafrænir 
lyfseðlar verði teknir 
gildir óháð landamærum 
á Norðurlöndum. 

Í nokkrum norrænum 
starfshópum og 
samstarfsnetum eru 
til umfjöllunar málefni 
tengd rafrænni 
heilbrigðisþjónustu, 
mjög sérhæfðri 
meðferð, sjaldgæfum 
sjúkdómum, 
klínískum 
rannsóknum og 
lyfjum sem geta 
stuðlað að meiri 
hreyfanleika og 
dregið úr 
stjórnsýsluhindrunum 
á Norðurlöndum, og 
verður áfram lögð 
áhersla á þetta. 

Mikilvægir 
milliríkjasamningar 

MR-S Á ekki við Endurskoðaður 
samningur milli 
Norðurlandanna 
(Arjeplogsamningurinn) 
um viðurkenningu á 
faglegri menntun og 
hæfi ákveðinna 
heilbrigðisstétta og um 
skipti á upplýsingum 
varðandi eftirlit með 
ákveðnum 
heilbrigðisstarfsmönnu
m öðlaðist gildi 26. 
ágúst 2019. 

MR-S hyggst áfram 
leggja áherslu á 
norræna samninga 
sem auka 
hreyfanleika milli 
Norðurlandanna. 
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Viðauki 2 – Vinna fagsviðanna við úrlausn stjórnsýsluhindrana á tímabilinu júlí 2019–júní 2020 
 

Stjórnsýsluhindranir Númer í 
gagnagrunni um 
stjórnsýsluhindranir 

Fagráðherranefnd Árangur frá júlí 2019 til júní 2020 

Mismunandi 
byggingarreglugerðir 

14-076 MR-VÆKST 
(Atvinnulíf) 

Á fundi ráðherra byggingar- og 
húsnæðismála 10. október 2019 var 
samþykkt yfirlýsing um nýtingu 
loftslagsvænna hringrásarlausna í 
byggingarstarfsemi. 

Vinna hófst við tilraunaverkefni um 
samræmingu byggingarreglugerða með 
sjálfbæra byggingastarfsemi á grundvelli 
vistferilssjónarmiða fyrir augum. 
Atvinnusvið hefur ráðstafað 40 millj. da.kr. 
til verkefnis á sviði sjálfbærrar 
byggingarstarfsemi og samræmingar 
byggingarreglugerða í framkvæmdaáætlun 
Norrænu ráðherranefndarinnar. 

Skipaður hefur verið stýrihópur á vegum 
EK-N til að huga að aukinni samþættingu 
byggingamarkaðarins á Norðurlöndum og 
hefur fyrsti fundur hans verið haldinn. 

Viðurkenning 
starfsréttinda 

14-122 MR-U/(MR-A) Hleypt hefur verið af stokkunum verkefni á 
vegum MR-A, í samvinnu við MR-U og 
Stjórnsýsluhindranaráð, sem snýst um að 
kortleggja hvaða greinar kunna að eiga við 
vanda að glíma vegna reglna einstakra 
atvinnugreinasamtaka, svo og umfang og 
þýðingu aðsetursskipta í atvinnuskyni á 
norrænum vinnumarkaði. Skýrsla um 
kortlagninguna á að liggja fyrir 15. 
desember 2020. 

Flutningar einstaklinga 
sem búa á stofnunum 

14-104 MR-S Hindrunin er óleyst. Málið hefur verið tekið 
upp í tengslum við endurskoðun norræna 
félagsmálasáttmálans sem enn stendur yfir. 

Norræn stjórnvöld hafa leitað lausna á 
vandanum sem hlýst af því að 
samningurinn hefur ekki að geyma ákvæði 
um skiptingu kostnaðar vegna flutninga. Í 
tengslum við tillögu til breytinga á 
samningnum árið 2017 varð það þó 
niðurstaða hópsins sem annaðist 
endurskoðunina að þessar 
stjórnsýsluhindranir yrðu ekki leystar með 
ákvæðum um aukin réttindi í 
endurskoðuðum norrænum sáttmála um 
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félagslega aðstoð og félagslega þjónustu 
nema með auknum tilkostnaði. Þess vegna 
er stefnt að því að semja betri 
leiðbeiningar um gagnkvæmar skyldur 
sveitarfélaga samkvæmt núgildandi 
ákvæðum og að leysa vandamál sem upp 
kunna að koma með samvinnu 
sveitarfélaganna sem eiga í hlut hverju 
sinni. Þessu markmiði má ná t.d. með því 
að kynna samninga sem áður hafa verið 
gerðir og miðla reynslunni af því hvernig 
staðið hefur verið að verki áður. 

Ferðaþjónusta fyrir 
fatlað fólk 

14-136 MR-S Hindrunin er óleyst. Málið hefur verið tekið 
upp í tengslum við endurskoðun norræna 
félagsmálasáttmálans sem enn stendur 
yfir. Stuðla mætti að lausn þess með því að 
efla upplýsingaþjónustuna. 

Persónulegur 
aðstoðarmaður við 
búferlaflutninga 

14-124 MR-S Hindrunin er óleyst. Málið hefur verið tekið 
upp í tengslum við endurskoðun norræna 
félagsmálasáttmálans sem enn stendur 
yfir. Stuðla mætti að lausn þess með því að 
efla upplýsingaþjónustuna. 

Mismunandi kröfur um 
merkingu lyfja og um 
tungumál á fylgiseðlum 
með lyfjum 

17-016 MR-S Hindrunin er óleyst. Með vísan til þess að 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 
hefur nýlega hafið endurskoðun á tilskipun 
2001/83/EB um lyf sem ætluð eru mönnum 
ákvað EK-S á fundi sínum 6.–7. febrúar 
2019 að senda framkvæmdastjórninni 
sameiginlegt bréf og freista þess þannig að 
opna leið til að nota rafræna fylgiseðla 
með lyfjum sem ætluð eru mönnum í 
Evrópusambandinu. Íslenski sendiherrann 
Gunnar Pálsson afhenti 
framkvæmdastjóranum Vytenis 
Andriukaitis bréfið 10. júlí 2019. Vera kann 
að málið verði leyst á vettvangi 
Evrópusambandsins í tengslum við 
endurskoðun tilskipunar 2001/18/EB. 

Viðbótarkröfur um unnin 
störf til að geta lagt 
saman starfs- og 
tryggingartímabil frá 
öðru landi þegar sótt er 
um atvinnuleysisbætur 

14-090 MR-A Hindrunin er óleyst og verður áfram unnið 
að lausn í tvíhliða samstarfi ríkjanna og í 
hverju landi um sig. Málið verður áfram til 
umfjöllunar í norræna 
almannatryggingahópnum en hann getur 
ekki leyst úr hindruninni. 

Vera kann að málið verði leyst á vettvangi 
Evrópusambandsins í tengslum við 
endurskoðun á ákvæðum 6. kafla 
reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um 
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samræmingu almannatryggingakerfa. 
Danir og Finnar bíða niðurstöðu viðræðna 
um endurskoðun reglugerðar nr. 883/04. 
Svíar telja að þessi stjórnsýsluhindrun sé 
ekki fyrir hendi í Svíþjóð og í Noregi var 
leyst úr henni árið 2011. 

Langur afgreiðslutími 
ESB-mála 

14-092 MR-A Málefnið hefur verið til umfjöllunar bæði í 
norræna almannatryggingahópnum og 
norræna atvinnuleysistryggingahópnum. 
EK-A tekur við tilkynningum sem varða 
þessa stjórnsýsluhindrun frá báðum 
þessum starfshópum. 

 


