
 

NORÐURLANDARÁÐSÞING 2020  

 
 

1 
 

Greinargerð um samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna um stafræna 

þróun – stefnt að stafrænt samþættu svæði 
 

Í apríl 2017 var fyrsta Digital North 1.0 yfirlýsingin undirrituð í Ósló af norrænum og baltneskum 

ráðherrum málaflokks stafrænnar þróunar í löndunum. Í kjölfar þessa var ráðherranefnd um 

stafræna þróun komið á fót í júní 2017 með umboði í fjögur ár. Á þessu tímabili hefur meira en 30 

verkefnum verið hrundið af stað í nánu samstarfi við ráðuneyti, yfirvöld stafrænnar þróunar í 

löndunum, svæðisbundna samstarfsaðila og aðrar ráðherranefndir.  

MR-DIGITAL hefur á fyrstu árunum lagt sitt af mörkum til stuðnings frjáls flæðis gagna, fólks, vöru 

og þjónustu þvert á löndin í samþættu samstarfi um rafræn auðkenni og gagnaskipti milli 

stjórnvalda. Á þann hátt hafa verið skapaðar góðar forsendur vinnu með stafræna þjónustu, sem 

verður mikilvægt aðgerðasvið á komandi árum. Síðan norræn-baltneska samstarfinu um stafræna 

þróun, MR-DIGITAL, var komið á fót, hefur það verið skilvirkur vettvangur samstarfs um stafræn 

umskipti og í aðgerðum sem miða að samþættu stafrænu svæði. Góður grundvöllur er til staðar, 

en mikið starf er óunnið við að hrinda í framkvæmd settum markmiðum sem enn eru sérlega 

viðeigandi á tímum alþjóðlegra áskorana eins og COVID-19 og grænna umskipta. 

Umboð MR-DIGITAL var endurnýjað af samstarfsráðherrunum í júní 2020 í fjögur ár til viðbótar til 

að ná þeim metnaðarfullu markmiðum sem MR-DIGITAL hefur sett sér í Digital North 2.0 

yfirlýsingunni (sjá fylgiskjal). Í því skyni að uppfylla metnaðarfull markmiðin hefur verið gripið til 

verulega aukinna fjárveitinga til MR-DIGITAL á næstu fjórum árum úr 15,9 milljónum danskra 

króna í 19,3 milljónir danskra króna árið 2024 (leiðbeinandi). Fram til ársins 2024 mun MR-

DIGITAL leggja áherslu á fjögur áherslusvið í því skyni að hrinda í framkvæmd framtíðarsýn 

Norrænu ráðherranefndarinnar um að verða samþættasta og sjálfbærasta svæði heims. 
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Flýtum grænum umskiptum með stafrænni þróun 

Stafræn tækni og viðskiptalíkön eru mikilvæg tæki og aflvakar fyrir hagvöxt til framtíðar og græn 

umskipti og eru því mikilvæg verkfæri við að ná framtíðarsýninni um að verða sjálfbærasta svæði 

heims.  

Norðurlöndin eru í fararbroddi á sviði grænna umskipta og stafrænar lausnir leggja þegar sitt af 

mörkum til að tryggja bætta orkunýtingu, snjallar samgöngulausnir og þróun sjálfbærrar 

framleiðslu. Sem dæmi má nefna svið orku- og veitumála, þar sem gögn koma við sögu í 

nauðsynlegu mati við uppsetningu vindmylla og lækka kostnaðinn, þegar t.d. þarf að aðlaga 

raforkunetið vistvænni orkulausn. Stafræn tækni getur því verið lyftistöng fyrir græn umskipti og 

stuðlað að uppfyllingu markmiðsins um að draga úr losun koltvísýrings um 70% fyrir árið 2030. 

Í því skyni að styðja við og gera aðgerðir markvissari í átt að grænum umskiptum hefur MR-

DIGITAL hrint af stað árið 2020 greiningu á hlutverki stafrænnar þróunar og tækifæra sem felast í 

grænum umskiptum. Greiningin kortleggur stafræn verkfæri og aðgerðir, sem geta stutt við græn 

umskipti og mun leiða til raunhæfra tillagna að sameiginlegum áhrifaríkum norræn-baltneskum 

aðgerðum fyrir græn umskipti á svæðinu.    

Mikilvægar aðgerðir felast í að nýta gögn og sterka stöðu á svæðinu öllu. Það á til dæmis við um 

að notfæra sér bestu fáanlegu prófunar-, sýningar- og þróunaraðstöðu á Norðurlöndunum, sem 

verður boðin fram til að þróa stafræna tækni fyrir græn umskipti.  

 

Eflum samkeppnishæfni atvinnulífsins með stafvæðingu  

Stafræn umskipti fyrir gagnadrifið hagkerfi með nýtingu stafrænnar tækni eru þegar hafin af 

fullum krafti og eru mikilvægir aflvakar fyrir hagvöxt framtíðarinnar. Miklu skiptir að norræn 

fyrirtæki séu í fremstu röð. Því er mikilvægt verkefni fyrir höndum fyrir ríkisstjórnir 

Norðurlandanna við að styðja við og stuðla að stafrænni nýsköpun þannig að fyrirtækin nýti 

tækifærin sem felast í stafrænum umskiptum til vaxtar og hagsbóta fyrir samfélagið.  

Um leið felast mikilvægar aðgerðir í nýtingu á rannsókna- og nýsköpunargetu okkar til samstarfs 

þvert á landamæri varðandi stafrænar miðstöðvar og tilraunasvæði. Með samstarfi getum við 

MR-DIGITAL mun fram til ársins 2024: 

• Stuðla að kolefnishlutleysi og grænum umskiptum samfélaga okkar og hagkerfa með bættri 

nýtingu gagna og nýrrar tækni 

• Rannsaka aðferðir og staðla til að geta betur metið, kynnt og dregið úr losun koltvísýrings 

vegna stafrænnar þjónustu í samfélaginu 
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viðhaldið hlutverki okkar sem leiðandi tilraunasvæði stafrænnar tækni og stuðlað að þróun 

háþróaðrar stafrænnar tækni sem byggist á háum öryggisstöðlum og ábyrgri notkun gagna.  

Þegar kemur að fjárfestingum í stafrænni nýsköpun eru Norðurlöndin tiltölulega lítil í samanburði 

við önnur lönd og svæði. Þess vegna þurfum við einnig að horfa til heimsins í kringum okkur – 

einkum Evrópusambandsins. Miklu skiptir fyrir umskiptin að komið verði á fót virkum stafrænum 

innri markaði Evrópusambandsins, í formi sameiginlegra staðla um gagnavernd og frjálst flæði 

gagna til hagsbóta fyrir atvinnulífið og samfélög okkar. 

MR-DIGITAL hefur átt frumkvæði að stafrænni nýsköpun og einkum gerð greininga, tillagna og 

úttekta í því skyni að stuðla að framgangi lausna sem byggjast á gögnum eins og t.d. gervigreind, 

eftirliti með notkun 5G og að skapa nýja svæðisbundna þekkingu á nýsköpun og stafrænum 

umskiptum auk þess að kynna svæðið sem tilraunasvæði og greiða fyrir samstarfi með myndun 

tengslaneta.  Þar á meðal hafa helstu aðgerðir árin 2017–2020 falist í að koma á fót norræn-

baltneskri rannsóknaáætlun um langtímaáhrif stafrænna umskipta hins opinbera og samfélagsins. 

Auk þess hafa verið kortlögð opin gagnasöfn og gefnar út leiðbeiningar um hvernig opinber 

yfirvöld geti skipst á gögnum sem nota má í gervigreindarlausnum, og látið fram fara norræn-

baltneska SVÓT-greiningu og úttekt á mikilvægustu aflvökum, prófunarumhverfi og 

nýsköpunarmiðstöðvum á sviði 5G.  

 

 

Stuðla að frjálsu flæði með stafvæðingu 

Norðurlöndin eru í fararbroddi á heimsvísu þegar kemur að stafvæðingu þjónustu hins opinbera. 

Íbúar og fyrirtæki nota opinbera þjónustu af ólíkum toga með stafrænum lausnum. Um leið og 

sífellt fleiri þættir opinberrar þjónustu við íbúana og fyrirtækin verða rafrænir, vex þörfin á 

aðgangi að og nýtingu stafrænnar þjónustu yfir landamæri. Það á ekki síst við um þá fjölmörgu 

íbúa og fyrirtæki sem dag hvern fara yfir landamæri í því skyni að stunda nám, vinna og reka 

fyrirtæki og gætu haft hag af að nýta sér stafrænar sjálfsafgreiðslulausnir á svæðinu. Það mun 

auðvelda íbúum og fyrirtækjum að millifæra, svo sem að telja fram tekjur til skattayfirvalda, sækja 

um skólavist, ávísa eða fá lyf með rafrænum lyfseðlum eða nota bankaþjónustu. 

MR-DIGITAL mun fram til ársins 2024: 

• Styðja við þróun og notkun stafrænnar tækni með miðlun norrænna og baltneskra lausna 

sem byggjast á 5G og gervigreind og með því að fylgjast reglubundið með þróun notkunar 

5G-tækni 

• Bæta aðgang að opinberum gögnum í því skyni t.d. að stuðla að notkun gervigreindar og 

þróunar tungutækni og á þann hátt geta boðið bætta þjónustu við íbúa og fyrirtæki á 

svæðinu  

• Hvetja til góðra venja við innkaup og samstarfs, þar á meðal auka notkun stafrænna og 

nýskapandi innkaupa, sem geta veitt nýskapandi lausnir í þeim tilgangi að auka gæði og getu 

opinberrar stafrænnar þjónustu og stuðla að samstarfi yfir landamæri.  
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Með samfelldum gagnainnviðum, háum gæða- og öryggisstöðlum fyrir stafræna þjónustu sem er 

studd verulegu trausti á stafrænum lausnum meðal íbúanna og metnaðarfullum markmiðum um 

að veita íbúunum notendavæna stafræna þjónustu, hafa Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin góðan 

grunn til að vera í fararbroddi við framkvæmd stafræns innri markaðar Evrópusambandsins.  

MR-DIGITAL hefur sem forgangsverkefni að bæta aðgang að stafrænni þjónustu yfir landamæri 

innan ramma staðla og regluverks Evrópusambandsins. MR-DIGITAL hrindir af stað árin 2021–

2024 áætlun um stafræna þjónustu. Hornsteinn í þessu starfi eru rafræn auðkenni (eID) í 

löndunum, sem virka sem öruggur lykill að stafrænni þjónustu. Síðan árið 2017 hefur norrænn-

baltneskur vinnuhópur á vegum MR-DIGITAL unnið að því að tryggja tæknilega og lagalega 

samvirkni þannig að rafrænar auðkennislausnir landanna virki yfir landamæri á svæðinu innan 

ramma eIDAS-reglugerðar Evrópusambandsins. Á árinu 2021 er gert ráð fyrir að fyrstu rafrænu 

auðkennislausnirnar verði tilbúnar til notkunar sem aðgangur að stafrænni þjónustu um öll 

Norðurlöndin.    

Annar hornsteinn er vinnan við að koma á fót sameiginlegum innviðum fyrir skipti á gögnum milli 

yfirvalda sem grundvöll notkunar stafrænnar þjónustu yfir landamæri. Á vegum 

formennskuáætlunar Finnlands árið 2021 mun hefjast þriggja ára verkefni Achieving smooth cross-

border mobility and daily lives through digitalisation, sem á að skapa fyrirkomulag fyrir gagnaskipti 

milli yfirvalda á Norðurlöndunum. 

Sem þriðju stoðina í vinnunni mun MR-DIGITAL hefja aukið samstarf um ákveðna stafræna 

þjónustu, sem á að auðvelda íbúum og fyrirtækjum að vinna, stunda nám og reka fyrirtæki í öðru 

landi. Með verulega auknu og skipulögðu samstarfi um stafræna þjónustu yfir landamæri munu 

Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin greiða götu stafrænt samþætts svæðis, sem er íbúunum, 

fyrirtækjunum og hinu opinbera til hagsbóta.  

Vinna MR-DIGITAL að því að stuðla að auknum stafrænum hreyfanleika hefur beinst að þróun 

sameiginlegra staðla fyrir samvirka rafræna norræn-baltneska auðkenningu sem grundvöll að 

frekari vinnu við að veita aðgang að stafrænni þjónustu yfir landamæri.   

 

MR-DIGITAL mun fram til ársins 2024: 

• Halda áfram nánu samstarfi um að bæta innviði stafrænnar þjónustu eða samþætta viðeigandi 

innviði í löndunum í því skyni að styðja við frjálst flæði fólks, vöru, þjónustu, fjármagns og 

gagna á svæðinu öllu. 

• Ryðja úr vegi tæknilegum og lagalegum hindrunum stafrænnar samþættingar og, þar sem 

þörf krefur, þróa nýja nálgun innan ramma viðeigandi löggjafar og stefnu Evrópusambandsins. 

• Halda áfram nánu samstarfi um rafræna auðkenningu (eID) í því skyni að tryggja að nota megi 

þessi auðkenni yfir landamæri samkvæmt eIDAS-reglugerðinni. 

• Stuðla að öruggum skiptum, endurnýtingu og flæði gagna til að greiða götu stafrænnar 

nýsköpunar við veitingu stafrænnar þjónustu yfir landamæri, sem tryggir mikið 

upplýsingaöryggi, vernd persónuupplýsinga og fylgni við evrópsku gagnalöggjöfina. 
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Ábyrg og félagslega sjálfbær stafræn samfélög  

Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin eru samstíga um að fólk skipti mestu fyrir stafræna þróun og vilja 

tryggja að þróun og nýting stafrænnar tækni eins og til dæmis gervigreindar og sjálfvirkra lausna 

byggi á gagnsæi, ábyrgð, hlutleysi og þátttöku í samræmi við alþjóðlega staðla. Með samstarfi um 

að setja sameiginlega staðla, viðmiðunarreglur og reglur um gagnanotkun og gagnasiðferði geta 

Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin látið í sér heyra í umræðu um hvernig stafræn samfélög okkar 

eru mótuð og þeim stjórnað.  

Með aukinni stafvæðingu helstu opinberu þjónustu er mikilvægt að tryggja að allir kimar 

samfélagsins fái aðgang að stafrænum lausnum og nauðsynlega aðstoð til að geta notað þær. 

Þessu má ná fram með því að styðja við þróun stafrænnar færni og taka stafræna þátttöku með 

sem mikilvægt árangursviðmið í stafrænni þróun. Að koma í veg fyrir stafræna mismunun í 

samfélaginu og tryggja félagslega sjálfbærni í stafrænni þróun er lykilatriði í vinnu MR-DIGITAL.  

Stafvæðing er mikilvæg lyftistöng til að leysa ýmsar þeirra áskorana sem Norðurlöndin standa 

frammi fyrir á næstu árum. Núna síðast höfum við með COVID-19 séð verulega aukningu í þróun 

og nýtingu stafrænnar þjónustu og stafrænna verkfæra. Þetta tvennt hefur gegnt lykilhlutverki við 

að koma okkur í gegnum erfiða tíma þar sem fjarlægð skiptir sköpum. Um leið hefur COVID-19 

sýnt kostina við að íbúar Norðurlanda geti vandræðalaust og á öruggan hátt nýtt stafrænar lausnir 

og gögn frá smáforritum geta veitt verðmætar upplýsingar og skilvirkar lausnir til að koma í veg 

fyrir smit.  

Vinna MR-DIGITAL með stafræna ábyrgð hefur stuðlað að því að lyfta fram norræn-baltneskum 

sjónarmiðum varðandi stjórnun gagnahagkerfisins með því m.a. að taka þátt í opinberri umræðu 

og alþjóðaráðstefnum ásamt fræðimönnum í fremstu röð, framkvæmdaraðilum, fyrirtækjum, 

stjórnvöldum og samtökum starfsgreina og félagasamtaka frá öllum Norðurlöndunum.  Með 

vettvanginum NordicBaltic.Tech sem miðlar stafrænum svörum við nokkrum áskorunum að því er 

varðar COVID-19 hefur MR-DIGITAL lagt sitt af mörkum við að miðla og kynna nýjar lausnir sem 

þróaðar eru af frumkvöðlasetrum og stjórnvöldum á svæðinu.  
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MR-DIGITAL mun fram til ársins 2024: 

• Styðja við siðferðislegar og gagnsæjar viðmiðunarreglur, staðla og reglur um gervigreind og 

stafræna tækni, í því skyni að flýta fyrir ábyrgri þróun og nýtingu. 

• Stuðla að gerð alþjóðlegra staðla fyrir innviði, vélbúnað, forrit og gögn í þeim tilgangi að tryggja 

samvirkni, samþættingu, öryggi, traust og nothæfni á sviði gervigreindar. 

• Stuðla að aðgerðum til að hafa stjórn á deilihagkerfinu innan ramma reglugerða 

Evrópusambandsins til að tryggja ábyrgt og trúverðugt innihald auk þess að gera fyrirtækjum 

auðveldara fyrir. 

• Stuðla að stafrænni þátttöku, valdeflingu og jafnrétti í samfélögum okkar með því að taka á 

mismunun að því er varðar kyn, þekkingu, hæfni, aldursmismunun og misvísandi gögn og með því 

að byggja upp stafrænt traust með aukinni þekkingu á net- og upplýsingaöryggi í samfélögum 

okkar. 

• Stuðla að þróun talviðmóts fyrir notendur, sem auðveldi íbúum Norðurlanda og 

Eystrasaltsríkjanna að nota móðurmál sitt í stafrænni þjónustu og á þann hátt stuðla að mennta- 

og menningarskiptum, félagslegri samkennd og þekkingu á því sem einstakt er á Norðurlöndum 

og í Eystrasaltsríkjunum. 



This declaration, prepared by the Danish presidency of the Nordic Council of Ministers 
in 2020, builds on the common priorities of the Nordic-Baltic countries, and follows the 
previous ministerial declaration, Digital North 2017-2020, the Nordic Prime Ministers’ 
5G Letter of Intent, the Nordic-Baltic AI Declaration, and the vision for the Nordic 
Council of Ministers, Our Vision 2030. 

This declaration underpins the vision that the Nordic-Baltic region will become the most 
sustainable and integrated region in the world by developing and using advanced digital 
technologies and data in an ambitious, innovative, secure, and ethical manner to tackle 
large societal challenges, such as the green transition and pandemics. It will also pro-
mote excellent public welfare, regional mobility, sustainable growth, and the responsible 
use of digital technologies to strengthen the multilateral trust that exists between the 
countries in the region. 

The countries in the region will cooperate on agreed European standards, infra-structu-
re, data-sharing and interoperability, as well as connectivity in alignment with relevant 
European Union initiatives and legislation. In doing so, the Nordic-Baltic countries will 
lead the way on digital transformation globally, showing that new digital technologies 
and data can be used and shared in a fair, open, and democratic way. 

We, the ministers in charge of digital development from Norway, Sweden, Denmark, 
Finland, Iceland, the Faroe Islands, Greenland, the Åland Islands, Estonia, Latvia, and 
Lithuania, support the following policy goals to address concrete societal issues and 
make the region the most digitally integrated in the world for the wellbeing of people in 
our countries: 

1. Increasing mobility and integration in the Nordic and Baltic region by building a
common area for cross-border digital services,

2. Promoting green economic growth and sustainable development in the Nordic-
Baltic region through data-driven innovation and a fair data economy for efficient
sharing and re-use of data,

3. Promoting Nordic-Baltic leadership in the EU/EEA and globally in a sustainable and
inclusive digital transformation of our societies.

Ministerial Declaration 
Digital North 2.0



1. Increasing mobility and integration in the Nordic-Baltic 
region by building a common area for cross-border digital services

Recognising
That an effective public sector offering user-centric digital services for citizens and 
businesses operating across Nordic-Baltic borders is essential to becoming the most 
integrated region in the world,

We shall
a) Continue to cooperate closely in order to improve cross-border digital  service in

frastructures or integrate the relevant national infrastructures, with the aim to
support the free movement of people, goods, services, capital, and data in our
region.

b) Remove technical and legal barriers to digital integration and, where necessary,
develop alternative approaches within the framework of relevant EU legislation
and policies,

c) Facilitate cooperation between national infrastructures for cross-border use of
electronic authentication (eID) in accordance with the eIDAS Regulation,

d) Promote the secure exchange, re-use, and free movement of data to support
digital innovation in the provision of cross-border digital services, ensuring high
levels of information security, personal data protection, and compliance with
relevant European data regulation.

2. Promoting green economic growth and sustainable development
in the Nordic-Baltic region through data-driven innovation and a
fair data economy for efficient sharing and  re-use of data

Recognising
That although data consumption and processing increase energy demands, high- 
quality data and advanced digital technologies are important drivers for the green 
transition and provision of public services, and that sustainable digital innovation gives 
the Nordic-Baltic region a strong economic competitive edge, 

We shall
a) Promote carbon neutrality and the green transition of society and the economy

through better use of data and new technologies,
b) Explore methods and standards to better assess, present, and reduce the carbon

footprint of digital services in society,
c) Encourage the development of new testing facilities on 5G and monitor the devel

opment of 5G application,
d) Strengthen access to public data, for instance to enable the use of AI and the

development of language technologies, to provide better services for citizens
and businesses in the Nordic-Baltic countries and promote digital innovation and
trade in the region,

e) Promote good procurement practices and partnerships, including wider use of
electronic and innovative procurement, to provide innovative solutions which can
improve the quality and capacity of public services and promote cross-border
cooperation.
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3. Promoting Nordic-Baltic leadership in the EU/EEA and
globally in a sustainable and inclusive digital transformation
of our societies

Recognising
That the Nordic-Baltic countries should ensure that new digital technologies are used 
in a socially inclusive, human-centric, and ethical manner, while promoting Nordic-Baltic 
innovation as a strong brand, both in Europe and globally, 

We shall
a) Promote ethical and transparent guidelines, standards, and principles for AI and

new digital technologies, including blockchain, to support the responsible devel
opment, adoption, and use of these,

b) Contribute to international standards for infrastructure, hardware, programs,
and data to safeguard interoperability, integrity, security, trust, usability, and
mobility within AI,

c) Collaborate on 5G policy coordination, regulation, and innovative application,
d) Promote digital inclusion, empowerment, and equality in our societies by tackling

gender gaps, skills gaps, ability gaps, age bias, and biased data, and by building
digital trust through high awareness of cybersecurity and information security in
our societies,

e) Contribute to the work on regulating the platform economy within the European
framework to ensure responsible and trustworthy content and ease of business,

f) Encourage natural-language user and speech interfaces to support education and
culture as positive platforms to preserve and enhance social co-hesion and
knowledge of the uniqueness of the Nordic-Baltic region,

g) Strengthen our region’s voice within the EU/EEA area.

Delivering on the Declaration 

To achieve the goals and objectives in this declaration and contribute to Vision 2030, 
the Nordic-Baltic ministers in charge of digital development, MR-DIGITAL, ask the 
Secretary General for the Nordic Council of Ministers to develop a cross-sectoral road-
map with targeted actions and a concept for monitoring and reviewing the progress 
and achievements. 

To ensure long-term and sustainable results with high value for citizens, businesses, and 
public administrations, the work towards fulfilling the goals of this declaration should 
include agile approaches and involve close dialogue with public authorities, govern-
ments, and other public and private stakeholders across the region.

/October 1, 2020
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