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Nefndarálit forsætisnefndar um 

Þingmannatillögu 
um fyrirsvar Sama í Norðurlandaráði 

Tillaga 

Forsætisnefnd leggur til að 

Norðurlandaráð ákveði 

að gera þá breytingu á starfsreglum Norðurlandaráðs að Samaþingin í 

Finnlandi, Noregi og Svíþjóð hafi með fulltingi Þingmannaráðs Sama 

rýmkaða stöðu áheyrnarfulltrúa með rétt til að sitja fundi fagnefnda og 

forsætisnefndar og taka þátt í umræðum, en án atkvæðisréttar. 
 

 

Skýring 

Norræn vinstri græn hafa lagt fram þá tillögu að 

Norðurlandaráð ákveði 

að Norðurlandaráð tryggi fyrirsvar Sama hjá ákvörðunarstofnunum 

Norðurlandaráðs. 
 

Tillagan kom fyrst til umfjöllunar á fundi forsætisnefndar 13. apríl 2021. Þar kom fram 

að markmið Norrænna vinstri grænna með tillögunni væri ná fram aðild 

Þingmannaráðs Sama að Norðurlandaráði, þó ekki nauðsynlega forsætisnefnd. Í 

umræðum forsætisnefndar um tillöguna var einkum vísað til afgreiðslu svipaðs máls í 

Norðurlandaráði fyrir fimm árum, auk reynslunnar af rýmkaðri stöðu áheyrnarfulltrúa 

Þingmannaráðs Sama í Norðurlandaráði frá árinu 2017. 

 

Norðurlandaráð getur hvorki veitt Þingmannaráði Sama aðild að Norðurlandaráði né 

tryggt Sömum fyrirsvar í ákvörðunarstofnunum ráðsins, því að aðild að 

Norðurlandaráði ræðst af ákvæðum Helsingfors–samningsins og allar ákvarðanir um 

hann eru í höndum samningsaðila, þ.e. norrænu ríkjanna. 
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Svipað mál kom til umfjöllunar í Norðurlandaráði fyrir fimm árum. Norðurlandaráði 

barst 2. desember 2014 bréf frá Þingmannaráði Sama sem hafði að geyma umsókn 

um aðild að Norðurlandaráði. Fjallað var um umsóknina á fundi forsætisnefndar 27. 

janúar 2015. Forsætisnefnd ákvað að verða ekki við umsókninni og sendi 

Þingmannaráði Sama svar þess efnis 18. febrúar s.á. 

 

Fulltrúar í forsætisnefnd voru þó sammála um það á fundinum í janúar 2015 að efla 

bæri tengslin við Þingmannaráð Sama og vildu því kanna möguleika á að koma á 

samskiptum og samstarfi við þingmannaráðið umfram áheyrnaraðildina sem það 

hafði á þeim tíma. Forsætisnefnd skipaði 26. mars 2015 starfshóp sem falið var að 

semja tillögur um aukið samstarf, og til að varpa ljósi á málið tóku skrifstofur finnsku, 

norsku og sænsku landsdeildanna saman sameiginlegt upplýsingaskjal um stöðu 

Sama í þessum löndum. 

 

Málið var á dagskrá funda forsætisnefndar 23. júní, 9. september, 27. október og 30. 

nóvember 2015 og 26. janúar 2016 var samþykkt í forsætisnefnd 

forsætisnefndartillaga A 1664/præsidiet um aukið samstarf við Þingmannaráð Sama, 

en sú tillaga var síðan samþykkt á þemaþinginu í Ósló 19. apríl 2016 sem ákvörðun 

um innri málefni 1/2016. Norðurlandaráð samþykkti þannig að skeyta inn í 

starfsreglur Norðurlandaráðs nýrri grein um rýmkaða stöðu áheyrnarfulltrúa og er þar 

um að ræða núverandi 36. gr. sem öðlaðist gildi 1. janúar 2017. 

 

„36. gr. Rýmkuð staða áheyrnarfulltrúa 

Samaþingin í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð hafa með fulltingi Þingmannaráðs Sama 

rýmkaða stöðu áheyrnarfulltrúa með rétt til þátttöku í nefndarfundum þegar fjallað 

er um mál sem varða hagsmuni Sama. Nefndirnar skera úr um fyrir hvaða fundi og 

málefni boðið varðar. Réttur til þátttöku nær ekki til atkvæðisréttar.“ 

 

Reynslan af rýmkaðri stöðu áheyrnarfulltrúa Þingmannaráðs Sama í Norðurlandaráði 

er sú, að sögn núverandi ritara fagnefndanna, að þrjár nefndanna fjögurra hafa ekki 

boðið Þingmannaráði Sama að sitja fundi. 

 

Fjórða nefndin er Norræna velferðarnefndin, sem sinnir meðal annars málefnum 

frumbyggja á Norðurlöndum, og hefur hún sent Þingmannaráði Sama fundarboð og 

hvatt það sérstaklega til þátttöku. Málefni Þingmannaráðs Sama hafa verið fastur 

liður á dagskrá nefndarfunda án þess þó að ráðið hafi sent fulltrúa sinn á fundina eða 

nokkur þingmannanna í nefndinni hafi tekið upp mál undir þessum lið. Engar 

breytingar hafa orðið á þessu fyrr en nú, en Þingmannaráð Sama hefur boðað komu 

sína á fund nefndarinnar í júní. 

Sjónarmið forsætisnefndar 

Forsætisnefnd tekur til þess að reynslan af rýmkaðri stöðu áheyrnarfulltrúa 

Þingmannaráðs Sama í Norðurlandaráði er að starfsemi hefur verið lítil, bæði af hálfu 

Norðurlandaráðs og Þingmannaráðs Sama, nema að því er varðar fundi Norrænu 

velferðarnefndarinnar. 
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Forsætisnefnd tekur einnig til þess að heimild Þingmannaráðs Sama til þátttöku í 

nefndarfundum samkvæmt ákvæði um rýmkaða stöðu áheyrnarfulltrúa er í reynd 

þrengri en gesta sem boðið er á fundi fagnefnda Norðurlandaráðs, til að mynda réttur 

Norðurlandaráðs æskunnar til þátttöku samkvæmt 24. og 35. gr. starfsreglnanna, 

enda þótt áheyrnarfulltrúar, einnig þeir sem hafa rýmkaða stöðu, eigi eðli málsins 

samkvæmt að hafa að minnsta kosti sömu heimildir til þátttöku og gestir. 

 

Norðurlandaráði æskunnar er samkvæmt 24. og 35. gr. starfsreglnanna heimilt að 

sitja fundi fagnefndanna og forsætisnefndar, og getur fulltrúi ráðsins tekið þátt í 

umræðum en hefur ekki atkvæðisrétt. 

 

Forsætisnefnd telur rétt að Þingmannaráð Sama hafi sömu heimild til þátttöku í 

fundum fagnefndanna og forsætisnefndar og Norðurlandaráð æskunnar. Að áliti 

forsætisnefndar er sú tilhögun til þess fallin að auðga umfjöllun fagnefndanna og 

forsætisnefndar og þjónar þannig hag norrænna ríkisborgara. 

 

Forsætisnefnd leggur því til að sú breyting verði gerð á starfsreglum Norðurlandaráðs 

að Samaþingin í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð hafi með fulltingi Þingmannaráðs Sama 

heimild til að sitja fundi fagnefndanna og forsætisnefndar og hafi fulltrúar þeirra rétt 

til þátttöku í umræðum, en án atkvæðisréttar. 
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