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Norðurlandaráð 

Norðurlandaráð lagði þann 23. apríl 2020 eftirfarandi fyrirspurn 9/2020 fyrir 

ríkisstjórnir Norðurlanda. Danmörk, Grænland og Færeyjar, sem fara með 

formennsku í Norrænu ráðherranefndinni, senda hér með svar norrænu landanna. 

Fyrirspurnin var send að ósk Pyry Niemi (S). 

Fyrirspurn E 9/2020: 

Hefur ríkisstjórnin í hyggju að leysa þann vanda sem að ofan er lýst? 

Ef svarið er já, hvernig er tímaáætlun áframhaldandi vinnu? 

Hver/hverjir bera ábyrgð á málinu sem stendur? 

Svar: 

Spurningin um stjórnsýsluhindranir við flutning þeirra sem búa á stofnunum hefur 

haft forgang Stjórnsýsluhindranaráðsins frá árinu 2014. 

Norrænu ríkisstjórnirnar hafa síðan leitast við að takast á við skort á sértækum reglum 

í samningnum varðandi dreifingu kostnaðar í sambandi við flutninga. Í sambandi við 

tillögu að endurskoðun samningsins frá 2017 var það mat endurskoðunarhópsins að 

ekki væri hægt að leysa þessar stjórnsýsluhindranir með auknum réttindum í 

endurskoðuðum Norðurlandasamningi um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu án 

þess að það hefði aukinn kostnað í för með sér.  

 

Því er reynt að stuðla að betri leiðbeiningum milli sveitarfélaga um gildandi 

skuldbindingar yfirvalda, og að sveitarfélögin leysi vandamál sem koma upp sín á 

milli. Það getur m.a. gerst með upplýsingum um samninga sem þegar hafa verið gerðir 

og með því að miðla reynslu af fyrri framkvæmd.   

 

Það eru norrænu félags- og heilbrigðismálaráðherrarnir (MR-S) sem bera ábyrgð á 

lausn stjórnsýsluhindrana sem snerta flutninga einstaklinga sem búa á stofnunum, 

eins og lýst er í Norðurlandasamningi um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu, 

sem nú er til endurskoðunar. 

Á fundi sínum 30. janúar 2020 samþykkti EK-S endurskoðað umboð vegna úttektar í 

sambandi við fyrirliggjandi drög að endurskoðuðum samningi og að veita fjármagni til 

úttektarinnar1. Markmið úttektarinnar er að varpa ljósi á tengsl við ESB-rétt. 

 

Vinsamlegast 

Astrid Krag 
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[Fylgiskjal:] 

1) E9/2020 Skrifleg fyrirspurn um flutninga einstaklinga sem búa á stofnunum. 

2) Fyrirspurn Norðurlandaráðs E9/2020 - Svar við skriflegri fyrirspurn E 9/2020 frá 

landsstjórn Álandseyja. 


