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1. Samantekt 
 
Samkvæmt framtíðarsýninni sem forsætisráðherrar norrænu ríkjanna gerðu að sinni árið 
2019 eiga Norðurlönd að vera orðin sjálfbærasta og best samþætta svæði heims árið 2030. 
Aðgerðir til að auka hreyfanleika milli landanna og fækka stjórnsýsluhindrunum eru 
mikilvægur kjarni í því starfi, sérstaklega að því er varðar samkeppnishæfni ríkjanna og 
félagslega samheldni, og slíkar aðgerðir tengjast einkum markmiði 7 í framkvæmdaáætlun 
framtíðarsýnarinnar, en samkvæmt því markmiði hyggst Norræna ráðherranefndin m.a. 
þróa öfluga vinnumarkaði, vinna að stafrænni þróun og styðja frjálsa för á Norðurlöndum. 
Stjórnsýsluhindranaráð leggur einkum áherslu á málefni sem varða fólksflutninga innan 
Norðurlanda og ferðir til og frá vinnu yfir landamæri. Starf ráðsins tengist einnig 
markmiðum 8, 9 og 11 í framkvæmdaáætlun ráðherranefndarinnar. 
 
Þessi greinargerð hefur að geyma yfirlit um stöðu einstakra mála og árangurinn af starfi 
Stjórnsýsluhindranaráðs og fagsviða Norrænu ráðherranefndarinnar í tengslum við 
stjórnsýsluhindranir á tímabilinu júlí 2020–júní 20211. 
 
Á tímabilinu sem greinargerðin nær til hefur hart verið vegið að því markmiði að gera 
Norðurlönd að best samþætta svæði heims. Eins og á næsta skýrslutímabili á undan hefur 
vinnan farið fram í skugga kórónufaraldursins sem hófst síðla vetrar 2020. Til að takmarka 
smit tóku stjórnvöld ákvarðanir um strangar aðgerðir innanlands sem urðu jafnframt til þess 
að takmarka ferðir yfir landamæri norrænu ríkjanna. Vegna ríkjandi aðstæðna, þar sem 
ferðir milli Norðurlanda hafa verið miklum erfiðleikum bundnar, hafa fáar tilkynningar borist 
um nýjar almennar stjórnsýsluhindranir, þ.e. hindranir sem eiga sér formlegar orsakir í 
lögum, reglum og stjórnsýsluframkvæmd. Reglan um frjálsa för milli Norðurlanda er 
grunnforsenda þess að nokkur almenn stjórnsýsluhindrun á landamærum verði til. 
Nauðsynlegt hefur reynst að leggja mesta áherslu á brýnustu málin, til að mynda að tryggja 
að umferð yfir landamæri norrænu ríkjanna stöðvist ekki með öllu, og beina athyglinni að 
þeim úrlausnarefnum og vandamálum sem sprottið hafa upp vegna komutakmarkana og 
annarra ráðstafana einstakra ríkja. 
 
Vegna þessarar áherslubreytingar í starfi Stjórnsýsluhindranaráðs og fagsviðanna hefur 
almennum stjórnsýsluhindrunum og málaflokkum verið minna sinnt en fyrri ár og minni 
fjármunir runnið til slíkra verkefna. Þetta er ekki æskileg staða – íbúar og fyrirtæki á 
Norðurlöndum glíma við áþreifanleg vandamál sem nauðsynlegt er að leysa – en ákvörðunin 
um að láta raskanir vegna kórónufaraldursins ganga fyrir var tekin að yfirlögðu ráði. 
Mikilvægt er að standa vörð um hreyfanleika milli Norðurlanda til að tryggja að 
framtíðarsýnin verði að veruleika – einnig þótt þær aðstæður skapist að nauðsynlegt sé að 
víkja frá reglunni um frjálsa för. 
 
Þó að staða mála sé eins og hér hefur verið lýst getur Stjórnsýsluhindranaráð lagt fram 
niðurstöðu í nokkrum málum sem varða almennar stjórnsýsluhindranir og voru 8 slík mál 
afgreidd á tímabilinu. Vinna við meginverkefni ráðsins hefur því ekki stöðvast enda þótt 
fulltrúar í ráðinu og skrifstofan hafi neyðst til að láta aðkallandi raskanir vegna 
kórónufaraldursins ganga fyrir. 

                                                                    
1 Aðgerðaáætlun um hreyfanleika milli Norðurlandanna er ekki lengur gefin út sem sjálfstætt skjal og því takmarkast þessi 
greinargerð við starf Stjórnsýsluhindranaráðs á sviði almennra hindrana, sex skilgreindra málaflokka, raskana af völdum 
kórónufaraldursins og stjórnsýsluhindrana sem fagsviðin hafa tilkynnt. Greinargerðin er þannig ekki heildarsamantekt á starfi  
sem tengist framtíðarsýninni og ýmsum víðtækari aðgerðum til að tryggja hreyfanleika milli landa sem unnið er að í því 
samhengi. 
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Stjórnsýsluhindranaráð var sett á fót árið 2014 og er nú langt liðið á annað starfstímabil 
þess. Allt árið 2021 hefur þess vegna verið unnið að undirbúningi nýs starfsumboðs 
Stjórnsýsluhindranaráðs fyrir tímabilið 2022–2024. Úttekt óháðs sérfræðings hefur sýnt að 
starf Stjórnsýsluhindranaráðs skilar góðum árangri og að skilvirkar aðferðir eru notaðar til 
að vinna gegn stjórnsýsluhindrunum á Norðurlöndum. Rétt eins og í allri annarri starfsemi er 
þó alltaf svigrúm til að taka upp nýjungar og bæta vinnubrögð og starfshætti. Ábendingar 
sérfræðingsins og annarra sem málið varðar verða hafðar til hliðsjónar í viðræðunum sem nú 
standa yfir, fyrst og fremst við samstarfsráðherrana sem hafa það hlutverk að samþykkja 
væntanlegt starfsumboð Stjórnsýsluhindranaráðs. 
 

2. Vinnan við að ryðja stjórnsýsluhindrunum á 
Norðurlöndum úr vegi 

 
Vinnan við afnám stjórnsýsluhindrana er grundvallarþáttur í því starfi að auka hreyfanleika 
milli Norðurlanda. Verkefnum Stjórnsýsluhindranaráðs er lýst í starfsumboði þess. Nýtt 
starfstímabil Stjórnsýsluhindranaráðs hefst árið 2022 og starfsumboðið hefur sama 
gildistíma og framkvæmdaáætlun fyrir framtíðarsýnina, eða til loka ársins 2024.  
 
Hlutverk Stjórnsýsluhindranaráðs er að vekja athygli á vandamálum sem tengjast frjálsri för 
einstaklinga og fyrirtækja á Norðurlöndum og stuðla að því að norræn stjórnvöld vinni að 
lausn á þeim. Stjórnsýsluhindranaráð hefur engar heimildir til að leysa úr slíkum málum 
sjálft, heldur verða ráðamenn og ráðuneyti landanna að vinna að því, t.d. með breytingum á 
gildandi lögum eða milliríkjasamningum. Flestar stjórnsýsluhindranir má leysa ef pólitískur 
vilji er til þess hjá stjórnvöldum hvers lands. 
 
Vinnan við afnám eða afgreiðslu stjórnsýsluhindrunar hefst með ábendingu um að slík 
hindrun sé fyrir hendi. Flestar stjórnsýsluhindranir eru skráðar samkvæmt ábendingum frá 
upplýsingaskrifstofum landamærasvæðanna, upplýsingaþjónustu Norrænu 
ráðherranefndarinnar Info Norden eða norrænu landamæranefndunum. 
Upplýsingaskrifstofurnar sinna einnig því mikilvæga hlutverki að miðla upplýsingum og 
hjálpa fólki að laga sig að aðstæðum í nýju landi, auk þess að vinna fyrirbyggjandi starf, sjá 
4. lið hér á eftir. 
 
Þegar íbúar eða fyrirtæki vilja afla sér upplýsinga um störf, nám eða stofnun fyrirtækis í öðru 
landi, eða rekast á hindranir sem tengjast frjálsri för milli landa, er oftast leitað til einnar af 
upplýsingaskrifstofunum. Ábendingum um stjórnsýsluhindranir er miðlað til skrifstofu 
Stjórnsýsluhindranaráðs sem tekur saman gögn um þær í samráði við ráðuneyti í 
viðkomandi löndum og skráir málið síðan í Gagnagrunn um stjórnsýsluhindranir. Fulltrúar í 
Stjórnsýsluhindranaráði skilgreina nokkurn fjölda stjórnsýsluhindrana sem forgangsmál á 
grundvelli upplýsinga í gagnagrunninum. Þess vegna er mikilvægt að gagnagrunnurinn hafi 
jafnan að geyma réttar upplýsingar og hefur uppfærslu hans verið sinnt reglulega árin 2018–
2020 í samstarfi við ráðuneytin. Árleg uppfærsla gagnagrunnsins þrjú ár í röð þykir hafa gert 
það verkum að hann hafi að geyma nægilega vel uppfærðar upplýsingar til að nýtast á 
þennan hátt. Til að minnka álag á skrifstofunni og hjá ráðuneytunum verður næsta 
uppfærsla gagnagrunns um stjórnsýsluhindranir látin bíða til sumarsins 2022. 
 

https://pub.norden.org/politiknord2020-716-bilaga/#39955
https://www.norden.org/is/gagnagrunnurumstjornsysluhindranir
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Þegar hindrun hefur verið skilgreind sem forgangsmál er vinnunni við að ryðja henni úr vegi 
haldið áfram þar til því markmið er náð eða hlutaðeigandi ráðuneyti eða stjórnvald tilkynnir 
að engin lausn hafi fundist. Frá því að Stjórnsýsluhindranaráð var sett á laggirnar árið 2014 
hefur það tekið þátt í afgreiðslu 71 stjórnsýsluhindrunar. Stjórnsýsluhindranaráð hefur um 
þessar mundir (í ágúst 2021) til umfjöllunar 38 forgangsmál auk þess sem það sinnir málum 
sem varða raskanir af völdum kórónufaraldursins og sex viðameiri málaflokkum. 
 
Stjórnsýsluhindranaráð og stjórnsýsluhindranahópur Norðurlandaráðs hófu vorið 2021 
víðtækt og markvisst samstarf þvert á fagsvið með það fyrir augum að ryðja úr vegi nokkrum 
fjölda hindrana sem beðið hafa óleystar í gagnagrunni um stjórnsýsluhindranir frá árinu 
2014, en einnig verður hugað að ýmsum af þeim röskunum sem Norðurlandabúar hafa þurft 
að glíma við vegna kórónufaraldursins. Stofnaðir hafa verið sjö hópar skipaðir fulltrúum 
fagsviðanna, Stjórnsýsluhindranaráðs og stjórnsýsluhindranahópsins, en auk þess verða 
fulltrúar fyrirtækja og hagsmunasamtaka fengnir til að taka þátt í starfi hópanna.  
Fagsvið Norrænu ráðherranefndarinnar starfa einnig að afnámi stjórnsýsluhindrana. 
Upplýsingar um vinnu fagsviðanna við afnám stjórnsýsluhindrana er að finna í viðauka 1.  

 
Stjórnsýsluhindranaráð: almennar hindranir sem hlutu afgreiðslu frá 1.  júlí 
2020 til 30. júní 2021 
Hér á eftir fylgir yfirlit um starf Stjórnsýsluhindranaráðs á tímabilinu og afgreiddar 
stjórnsýsluhindranir. Ítarlega greinargerð um starf Stjórnsýsluhindranaráðs verður að finna í 
skýrslu um starfsemi ráðsins 2020–2021 sem gefin verður út vorið 2022. Sú skýrsla nær til 
tímabilsins júlí 2020–desember 2021 og verður hún kynnt á þemaþingi Norðurlandaráðs 
2022. Frá og með árinu 2022 að telja verða skýrslur um starfsemi ráðsins hins vegar látnar 
fylgja almanaksárum og verða þá kynntar hverju sinni á þemaþingi næsta árs á eftir.  
 
Á tímabilinu 1. júlí 2020 til 30. júní 2021 hlutu afgreiðslu átta stjórnsýsluhindranir sem ráðið 
hafði skilgreint sem forgangsmál. Leyst var úr fjórum þeirra en fjögur önnur mál ákvað 
Stjórnsýsluhindranaráð að fella niður. Auk almennra hindrana sem Stjórnsýsluhindranaráð 
hefur til meðferðar hefur ráðið einnig sinnt fjölda tilkynninga sem borist hafa um raskanir af 
völdum kórónufaraldursins. Ítarlegri umfjöllun um vinnuna við raskanir af völdum 
kórónufaraldursins er að finna í 3. lið hér á eftir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leystar hindranir (innan sviga löndin þar sem hindrunin var forgangsmál): 
1. Viðurkenning á færeyskum ökuskírteinum (á við í Svíþjóð) 14–128 (FO) 
2. Kerfiskennitala fyrir erlenda eigendur sumarbústaða í Svíþjóð 14–160 (DK/SE) 
3. Greiðslur úr félagslega kerfinu þegar vafi leikur á hvaða land ber 

greiðsluskylduna 14–166 (FI) 
4. Innheimta meðlagsgreiðslna í Danmörku (IS, sérskráð hindrun; málið er ekki að 

finna í gagnagrunni um stjórnsýsluhindranir) 

 

Niðurfelld mál (stjórnsýsluhindranir sem teknar voru til umfjöllunar en 
Stjórnsýsluhindranaráð eða ráðuneyti fundu ekki lausn á): 

1. Nemendur í vinnustaðanámi í Danmörku 14–170 (DK) 
2. Viðurkenning á grænlenskum ökuskírteinum 14–172 (GL) 
3. Danskir ríkisborgarar sem búsettir eru erlendis missa kosningarétt 14–052 

(DK/GL/FO) 
4. Útreikningur örorkubóta einstaklings sem starfað hefur í fleiri en einu 

Norðurlandanna 14–006 (IS/FI) 

 

https://pub.norden.org/politiknord2020-716/#40760
https://www.norden.org/sv/border-database/erkannande-av-faroiska-korkort
https://www.norden.org/sv/border-database/samordningsnummer-till-utlandska-fritidshusagare-i-sverige
https://www.norden.org/sv/border-database/utbetalningar-av-sociala-formaner-vid-tvivel-om-vilket-land-som-har
https://www.norden.org/sv/border-database/elever-pa-danska-larlingsutbildningar-kan-inte-ansoka-om-praktikplats-i-sverige
https://www.norden.org/sv/border-database/erkannande-av-gronlandska-korkort
https://www.norden.org/sv/border-database/danska-medborgare-bosatta-i-ett-annat-land-frantas-rostratt
https://www.norden.org/sv/border-database/berakning-av-forman-vid-arbetsoformaga-efter-arbete-i-flera-nordiska-lander
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Upplýsingar í stuttu máli um nokkur málanna sem afgreidd hafa verið: 
 
Stjórnsýsluhindranir sem leyst hefur verið úr: 
 
Kerfiskennitala fyrir erlenda eigendur sumarbústaða í Svíþjóð 
Ýmiss konar þjónusta í Svíþjóð er þess eðlis að erfitt getur verið að gerast áskrifandi að 
henni án sænskrar kennitölu. Þetta hefur meðal annars verið þeim Norðurlandabúum þungt 
í skauti sem eiga sumarbústað í Svíþjóð og þurfa oft á því að halda að kaupa þjónustu og 
vörur þar, en þeir eru um 22.500. Frá og með júní 2021 getur fólk í þessum hópi sótt um 
sérstaka kerfiskennitölu sem gerir þeim auðveldara að nýta sér ýmsa þjónustu bæði hins 
opinbera og einkaaðila, stofna sænskan bankareikning o.s.frv. Stjórnsýsluhindranaráð hefur 
unnið að málinu í nánu samstarfi við meðal annarra Danske Torpare, hagsmunasamtök 
Dana sem eiga sumarhús í Svíþjóð. Enn liggur þó ekki fyrir hversu vel þessi nýi möguleiki á 
að fá skráða kerfiskennitölu nýtist til að leysa ýmsan vanda í tengslum við hreyfanleika milli 
landa sem sumarhúsaeigendur hafa tilkynnt um. Stjórnsýsluhindranaráð hyggst því fylgjast 
með málinu áfram. 
 
Greiðslur úr félagslega kerfinu þegar vafi leikur á hvaða land ber greiðsluskylduna  
Í nokkrum málum sem varða uppgjör almannatryggingagreiðslna milli norrænu ríkjanna 
hefur ekki verið ljóst hvaða landi er skylt að greiða hinum tryggða bætur. Samkvæmt 
Evrópulöggjöf er heimilt að leysa slík mál til bráðabirgða með sérstakri ákvörðun, en sú 
lausn er sjaldan notuð. Stjórnsýsluhindranaráð hefur um langt skeið kallað eftir því að 
tryggingastofnanir norrænu ríkjanna hefji viðræður um þetta sín í milli, en auk þess 
skipulagði og kostaði ráðið meðal annars ráðstefnu (með mikilli áherslu á vandamál sem 
tengjast gildandi löggjöf) með þátttöku starfsmanna sem annast afgreiðslu 
almannatryggingamála milli landa. Norrænu tryggingastofnanirnar hafa nú tekið í notkun 
svonefnt EESSI-kerfi fyrir rafræna miðlun gagna sem varða almannatryggingamál og bætir 
það allar forsendur slíkra upplýsingaskipta. Stjórnsýsluhindranaráð lítur því svo á að málið 
hafi verið leyst, en áfram verður fylgst með þessari hindrun í tengslum við annað víðtækara 
stjórnsýsluhindranamál sem varðar langan afgreiðslutíma ESB-mála. 
 
 
Niðurfelld mál – hindranir sem ekki reyndist unnt að leysa úr: 
 

Danskir ríkisborgarar sem búsettir eru erlendis missa kosningarétt 

Ef danskur ríkisborgari hefur haft lögheimili sitt í öðru landi um meira en tveggja ára skeið 

missir hann, með fáum undantekningum, réttinn til þátttöku í kosningum til Folketinget. 

Alls eru næstum 55.000 Danir búsettir á hinum Norðurlöndunum (þar af um 50.000 sem náð 

hafa 18 ára aldri), og einkum á Eyrarsundssvæðinu er að finna mikinn fjölda fólks með 

danskan ríkisborgararétt sem býr á Skáni en sækir vinnu til Danmerkur. Í þessa tölu vantar 

trúlega þann hóp fólks sem hefur einnig ríkisborgararétt í búsetulandinu. Þessi 

stjórnsýsluhindrun verður ekki leyst nema með breytingu á dönsku stjórnarskránni. Dönsku 

stjórnarskránni hefur aðeins verið breytt fjórum sinnum frá árinu 1849 og þá hefur yfirleitt 

verið um gagngera endurskoðun að ræða. Stjórnsýsluhindranaráði hefur skilist að eins og 

mál standa sé enginn pólitískur vilji til þess að breyta stjórnarskránni. Ráðið hefur ákveðið að 

fella málið niður, en hugsast getur að það verði tekið aftur upp ef aðstæður breytast.  
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Útreikningur örorkubóta einstaklings sem starfað hefur í fleiri en einu Norðurlandanna 
Örorka og óvinnufærni er metin á mismunandi hátt á Norðurlöndum í samræmi við löggjöf 
hvers ríkis. Það getur leitt til skerðingar á örorkubótum einstaklings sem hefur verið á 
vinnumarkaði í fleiri en einu norrænu landi. Vandinn hefur komið skýrast í ljós milli Svíþjóðar 
og Finnlands, einkum hjá þeim sem hafa unnið um langt skeið í Svíþjóð og orðið óvinnufærir 
eftir flutning til Finnlands. Reynt hefur verið að leysa vandann með því að upplýsa betur um 
muninn á þeim skilyrðum sem sett eru fyrir greiðslu bóta í Finnlandi og Svíþjóð. Ekki er talið 
raunhæft að samræma finnska og sænska atvinnuleysislöggjöf og því er nauðsynlegt að 
huga að öðrum leiðum, til dæmis myndu ítarlegri og betur rökstudd læknisvottorð gera fólki 
auðveldara að fá örorkumat einnig útgefið í Svíþjóð. Þó að vandinn sem hér um ræðir bitni 
harkalega á vissum einstaklingum telur Stjórnsýsluhindranaráð að lausn muni ekki finnast á 
málinu og verður það því fellt niður. 

 

Vinna Stjórnsýsluhindranaráðs í málaflokkum 
Samstarfsráðherrarnir víkkuðu umboð Stjórnsýsluhindranaráðs í febrúar 2020 á þann hátt 
að því er framvegis ætlað að sinna breiðari málaflokkum til að þjóna betur settum 
stjórnmálamarkmiðum. Þá er formanni Stjórnsýsluhindranaráðs nú heimilt að sitja fundi 
embættismannanefnda og ráðherranefnda eftir þörfum þegar slík málefni eru til umræðu. 
Stjórnsýsluhindranaráð hefur á tímabilinu einbeitt sér að sex málaflokkum. 
 
Málaflokkar: 
 

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

- Viðurkenning starfsréttinda 
- Ólíkar byggingarreglugerðir 
- Dreifitálmun 
- Talnagögn frá landamærasvæðum 
- Samstarf um samgöngur yfir landamæri 

 
Dæmi um starf Stjórnsýsluhindranaráðs í þessum málaflokkum er hvernig tekið hefur verið á 
málaflokknum viðurkenning starfsréttinda. Stjórnsýsluhindranaráð og skrifstofa þess hefur 
tekið þátt í samstarfi fagsviðanna um efni skýrslunnar Kortlægning af brancheregulerede 
barrierer for mobilitet i Norden („Kortlagning á reglum sem norræn atvinnugreinasamtök 
hafa sett og hefta frjálsa för milli landanna“). Unnið var að skýrslunni undir forystu EK-A og 
var hún fullgerð í desember 2020. Stjórnsýsluhindranaráð stóð undir kostnaði við gerð 
skýrslunnar ásamt EK-U, lagði sitt að mörkum við vinnslu hennar og kallaði eftir því að í 
kjölfar hennar yrði unnið að lausn á þeim vandamálum sem varpað er ljósi á. Í apríl 2021 
ákvað EK-A að hleypa af stokkunum verkefni með það að markmiði að leysa nokkur af þeim 
vandamálum sem kortlagningin tók til. 
 
Ítarlegri lýsingu á vinnunni við málaflokkana og stöðu þeirra hvers um sig verður að finna í 
væntanlegri skýrslu um starf Stjórnsýsluhindranaráðs 2020–2021. 
 
 

3. Vinna sem tengist röskunum vegna kórónufaraldursins 
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Með vísan til þeirra áþreifanlegu afleiðinga sem fram hafa komið á landamærasvæðunum og 
innan Norðurlanda vegna lokunar landamæra, takmarkana af ýmsu tagi og ákvarðana um 
innanlandsaðgerðir hafa upplýsingaskrifstofur landamærasvæðanna, þ.e. 
landamæraþjónusta Svíþjóðar og Noregs, landamæraþjónusta Norðurkollu og 
Øresunddirekt, svo og Info Norden, upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar, 
unnið að því að frumkvæði skrifstofu Stjórnsýsluhindranaráðs allt frá 13. mars 2020 að finna 
og tilkynna raskanir sem komið hafa fram á landamærasvæðunum og milli norrænu 
ríkjanna. 
 
Markmiðið er að vekja athygli ráðamanna og opinberra stofnana á þeim sérstöku 
vandamálum sem skapast hafa vegna kórónuveirukreppunnar með tilliti til frjálsrar farar 
milli Norðurlandanna og afleiðingunum sem komubann í löndunum hefur haft. 
Tilkynningunum er miðlað áfram meðal annars til Stjórnsýsluhindranaráðs, 
samstarfsráðherranna, norrænu samstarfsnefndarinnar og Norðurlandaráðs. 
Tilkynningarnar þjóna einnig sem framlag til umræðunnar sem nú fer fram, meðal annars í 
ráðherranefndinni, Stjórnsýsluhindranaráði og Norðurlandaráði, um hvernig tryggja megi 
betra norrænt samstarf á upplausnartímum. 
 
Tilkynningarnar hafa ekki að geyma tæmandi upplýsingar, en gefa þó mynd af ríkjandi 
ástandi og bera vitni um afleiðingar þess á tilveru og hversdagslíf fólks og fyrirtækja á 
landamærasvæðunum. Við þetta bætist að raskanirnar sem nefndar eru í tilkynningunum 
eru ekki hliðstæðar formlegum stjórnsýsluhindrunum og eru því ekki rannsakaðar á sama 
hátt og hindranirnar sem birtar eru í opinbera norræna gagnagrunninum um 
stjórnsýsluhindranir. 
 
Fram til 30. júní 2021 var alls skilað inn 17 tilkynningum með ábendingum um 116 
mismunandi raskanir, en af þeim voru 54 virkar og 62 óvirkar, þ.e. leyst hafði verið úr þeim 
með niðurfellingu tímabundinna innanlandsaðgerða til að takmarka útbreiðslu smits.  
 
Að baki röskunum sem tengjast kórónufaraldrinum liggja tvenns konar ákvarðanir 
stjórnvalda í löndunum: 

1. Komutakmarkanir á landamærum og ákvæði um sóttkví í tengslum við komu og 
dvöl í landinu 

2. Reglur og aðgerðir stjórnvalda til að hafa stjórn á og takmarka útbreiðslu smits í 
landinu 

 
Af öllum röskunum sem nefndar voru í tilkynningu nr. 17 mátti rekja 76% til 
komutakmarkana og ákvæða um sóttkví, en 24% til reglna og aðgerða stjórnvalda í hverju 
landi. 
 
Auk þessara tilteknu raskana hafa athuganir Stjórnsýsluhindranaráðs leitt í ljós fjögur 
almenn úrlausnarefni: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Hversu langt ná ákvæði um vinnuskyldu launþega? 
2) Almenn þörf er á að fyrir liggi skýrar upplýsingar um gildandi reglur og 

samræmd túlkun á þeim. 
3) Norrænu ríkin hafa farið mismunandi leiðir til að draga úr smiti og hefta 

útbreiðslu þess. 
4) Skortur á talnagögnum frá landamærasvæðunum er nú enn bagalegri enn áður 

með hliðsjón af þeim áhrif sem búast við að kreppan hafi haft á þessum 
svæðum. 
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Upplýsingaskrifstofurnar 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. Þær hafa sinnt einstöku og afar mikilvægu starfi með því að halda uppi slíkum 
samskiptum við fólk og fyrirtæki á þessu tímabili. Upplýsingaskrifstofurnar eiga það allar 
sameiginlegt að bæði heimsóknum á vefsíður þeirra og mótteknum fyrirspurnum hefur 
fjölgað mikið. Ítarlegri upplýsingar um upplýsingastarfið og ýmsar tölur um það er að finna í 
4. lið hér á eftir. 
 

 
Spurningakönnun á því hvaða áhrif komutakmarkanir og aðgerðir innanlands 
hafa haft á daglegt líf íbúa á landamærasvæðunum og annars staðar á 
Norðurlöndum. 
Stjórnsýsluhindranaráð hefur í samstarfi við upplýsingaskrifstofurnar staðið að þremur 
rafrænum spurningakönnunum, og voru tvær þeirra gerðar á tímabilinu sem þessi 
greinargerð tekur til. Kannanirnar hafa einkum beinst að íbúum á þeim landamærasvæðum 
þar sem mest er um að fólk sæki vinnu með daglegum ferðum yfir landamærin. Svarendur 
hafa þó einnig getað gefið upp önnur landapör, til dæmis Danmörku–Noreg eða 
Álandseyjar–Svíþjóð. 
 
Í könnun í desember 2020 bárust 2.676 svör og í júní 2021 bárust 2.105 svör. Samkvæmt 
niðurstöðum könnunarinnar sem fram fór í júní telja 75% þeirra sem búa og starfa á 
norrænum landamærasvæðum að ferðum sínum yfir landamærin hafi verið mikil takmörk 
sett vegna Covid-19. Rúmlega sjö af hverjum tíu lýsa auknum áhyggjum af að geta ekki 
umgengist fjölskyldumeðlimi handan landamæranna. Næstum 80% svara því til að reglur 
um sóttkví valdi þeim vanda og meira en 80% segjast hafa lent í vanda vegna misvísandi 
upplýsinga yfirvalda. 
 
Svarendum var einnig gefinn kostur á að svara nokkrum spurningum frá eigin brjósti og voru 
þrjú atriði mest áberandi í þeim rúmlega 5.000 svörum sem þannig voru skráð: 

1) þörfin á aukinni samræmingu milli Norðurlandanna, 
2) óvissa um hvort opinberar upplýsingar hafa verið uppfærðar og sniðnar að 

aðstæðum á landamærasvæðunum, 
3) áhyggjur og vonbrigði yfir þeim nýju stjórnsýsluhindrunum sem orðið hafa til vegna 

faraldursins. 
 
 

Bréf til hlutaðeigandi ráðherra 
Fulltrúar í Stjórnsýsluhindranaráði hafa sent fjögur bréf vegna þeirra raskana sem orðið hafa 
af völdum kórónufaraldursins á tímabilinu. Lesa má bréfin, og þau svör sem borist hafa, með 
því að smella á tenglana hér fyrir neðan: 
 
 
 
 
 
 

• Bréf sent ráðherrum vinnumála á Norðurlöndum (23. febrúar 2021) og svör 
þeirra 

• Bréf sent sænsku ráðherrunum Mikael Damberg og Anna Hallberg (20. janúar 
2021) og svör þeirra 

• Bréf sent ráðherrum skatta og fjármála á Norðurlöndum (2. desember 2020) og 
svör þeirra 

• Bréf sent vinnumálaráðherra Svíþjóðar, Eva Nordmark (8. desember 2020) – 
svar hefur ekki borist 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560789/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560789/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560794/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560794/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560796/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560796/FULLTEXT02.pdf
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Upplýsingasíða um starf sem tengist kórónufaraldrinum 
Vorið 2021 var opnuð á Norden.org ný upplýsingasíða sem hefur að geyma yfirlit um starf 

Stjórnsýsluhindranaráðs og upplýsingaskrifstofanna í tengslum við raskanir af völdum 

kórónufaraldursins árin 2020 og 2021. Upplýsingasíðuna er að finna á þessari slóð. 
 
Yfirlitsúttekt Norrænu ráðherranefndarinnar á afleiðingum yfirstandandi 
kreppu á norrænt samstarf 
Vorið 2021 ákváðu samstarfsráðherrarnir að láta vinna yfirlitsúttekt á þeim áhrifum sem 
yfirstandandi kreppa hefði haft á norrænt samstarf. Tilgangurinn er að greina hvaða 
lærdóma er unnt að draga af þeirri reynslu. Úttektin skiptist í tvo hluta. Fyrri hlutinn verður 
unninn á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar og verður einkum fólginn í kortlagningu á 
því hvernig einstakar deildir ráðherranefndarinnar, að meðtöldum sjálfstæðum stofnunum 
og samstarfsstofnunum, hafa verið nýttar í faraldrinum. Í síðara hlutanum verður horft til 
framtíðar og hefur Jan-Erik Enestam, fyrrverandi framkvæmdastjóra Norðurlandaráðs, verið 
falið að taka hann saman. Fyrirhugað er að í þeim hluta skýrslunnar verði settar fram tillögur 
um aðgerðir sem nýta megi til að efla og þróa norrænt samstarf um viðbrögð við 
kreppuástandi, sérstaklega á vettvangi ráðherranefndarinnar. Þess er vænst að gerð 
þessarar yfirlitsúttektar ljúki fyrir árslok 2021. 
 
 

4. Vinnan við að efla upplýsingastarfið 
 
Upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar Info Norden og upplýsingaskrifstofur 
landamærasvæðanna þriggja, þ.e. Landamæraþjónusta Noregs og Svíþjóðar, 
Landamæraþjónusta Norðurkollu og Øresunddirekt, eru reknar með fjármunum sem koma 
ýmist að öllu leyti eða að hluta frá skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar. Á árinu 2021 
voru fjárframlög Stjórnsýsluhindranaráðs til upplýsingaskrifstofa landamærasvæðanna 
aukin um 15% og var tilgangurinn sá að styrkja enn frekar starf þeirra í upplýsinga-, 
aðlögunar- og stjórnsýsluhindranamálum. 
 
Upplýsingaskrifstofurnar eru framvarðasveitir Stjórnsýsluhindranaráðs. Þær skapa 
stöðugleika fyrir íbúa og fyrirtæki sem vilja flytja sig milli norrænu landanna og vantar 
upplýsingar sniðnar að aðstæðum á landamærasvæðunum um gildandi reglur og til hvaða 
stjórnsýslustofnana beri að leita í hinum norrænu ríkjunum. Upplýsingagjöfin er mikilvægur 
hluti fyrirbyggjandi starfs á sviði stjórnsýsluhindrana á þann hátt að með því að koma á 
framfæri upplýsingum sniðnum að aðstæðum á landamærasvæðunum um málefni á borð 
við skattlagningu, almannatryggingar, vinnumarkað og fleira, auk aðgengilegra upplýsinga 
um kerfi hvers lands, auðvelda upplýsingaskrifstofurnar fólki og fyrirtækjum að nýta sér 
kerfin og draga þannig úr hættunni á að vandamál skapist. Upplýsingaskrifstofurnar hafa 
jafnframt það hlutverk að miðla upplýsingum um þekktar stjórnsýsluhindranir. Þær sinna 
einnig verkefnum sem miðast að því að styrkja frjálsa för og auðvelda aðlögun í nýju landi.  
 
Í daglegum samskiptum við einstaklinga og fyrirtæki geta þær komið auga á hugsanlegar 
stjórnsýsluhindranir. Ábendingar um slíkar hindranir eru sendar skrifstofu 

https://www.norden.org/is/upplysingar/vinna-stjornsysluhindranaradsins-vegna-raskana-af-voldum-koronuveirufaraldursins
https://www.norden.org/is/info-norden
https://www.grensetjansten.com/sv/
https://granstjanst.se/
https://www.oresunddirekt.com/
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Stjórnsýsluhindranaráðs sem annast úrvinnslu málanna og samráð við hlutaðeigandi 
ráðuneyti. Upplýsingaskrifstofurnar hafa einnig samstarf bæði hver við aðra og við fyrirtæki 
sem starfa í héraði eða á landsvísu, stjórnsýslustofnanir landanna, samtök atvinnulífsins, 
hagsmunasamtök o.fl. 
 
Komubann og aðrar ákvarðanir stjórnvalda í hverju landi hafa gert það að verkum að talsvert 
meira er leitað til upplýsingaskrifstofanna en áður og umferð um vefsíður þeirra hefur 
aukist. Info Norden hefur á tímabilinu fengið 1,3 milljónir heimsókna á vefsíðu sína og 4.500 
fyrirspurnum hefur verið svarað. Upplýsingaskrifstofurnar þrjár á landamærasvæðunum 
hafa samanlagt fengið rúmlega 2 milljónir heimsókna á vefsíður sínar og svarað 41.000 
fyrirspurnum. 
 
Hér fyrir neðan eru sýndar tölur um starfsemi á tímabilinu; mikilvægt er að hafa í huga að 
hlutverk, markmið og verkefni Info Norden eru ólík hlutverki, markmiðum og verkefnum 
upplýsingaskrifstofa landamærasvæðanna og því eru tölurnar ekki að öllu leyti 
sambærilegar. Tölur um starfsemi Info Norden eru því sýndar í sérstakri töflu hér fyrir 
neðan. 

 
 
Info Norden 

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar og er markmiðið með 
starfsemi hennar að Norðurlandabúar geti fundið svör við flestum spurningum sínum á 
vefsíðum hennar og fengið þar ábendingar um til hvaða stjórnvalda eða stofnana rétt er að 
leita. Það er einnig hluti af verkefnum Info Norden að miðla almennum upplýsingum um 
norrænt samstarf. 
 
Starf Info Norden miðast við að fyrirspurnir varði fyrst og fremst mál af flóknara tagi og 
nýjar stjórnsýsluhindranir, og markmiðið er þannig ekki að geta tekið á móti sem flestum 
fyrirspurnum. Info Norden svarar fyrirspurnum almennings að mestu með aðstoð til þess 
gerðra vefsíðna og gegnum síma og tölvupóst, og í slíkum beinum samskiptum við fólk og 
fyrirtæki koma gjarna fram ábendingar um hugsanlegar stjórnsýsluhindranir. 
 
Info Norden skipuleggur einnig upplýsingastarf af ýmsu tagi til að beina ljósinu að málum 
sem varða hreyfanleika milli Norðurlanda, miðla upplýsingum um lög og reglur norrænu 
ríkjanna og skapa möguleika á tengslum yfir landamærin. Starfsemi utan skrifstofu, svo sem 
upplýsingafundir og málstofur, hefur þó að mestu legið niðri í faraldrinum, að nokkrum 
rafrænum málstofum og ráðstefnum frátöldum. 
 

Tölur um starfsemi Info Norden frá 1. júlí 2020 til 30. júní 2021 

* Samskipti um vefsíðu, síma, tölvupóst, félagsmiðla o.s.frv.  
** Þátttakendur á upplýsingafundum/málstofum/öðrum viðburðum utan skrifstofu. 
*** Tölurnar sýna fjölda heimsókna. 
 

 
 

Bein þjónusta 
starfsmanns* 

Starfsemi 
utan 
skrifstofu** 

Vefsíða**
* 

Facebook Twitter 

Info Norden 4.590 1.200 1.301.072 9.879 1.577 

 
SAMTALS 

 
4.590 

 
1.200 

 
1.301.072 

 
9.879 

 
1.577 
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Upplýsingaskrifstofur landamærasvæðanna 
Ólíkt því sem á við um Info Norden, reka upplýsingaskrifstofurnar þrjár á 
landamærasvæðunum upplýsingamiðstöðvar sem íbúar og fyrirtæki geta heimsótt og leitað 
til á annan hátt til að fá beina þjónustu starfsmanns. Upplýsingaskrifstofurnar eru 
starfræktar með það að markmiði að fólk geti fundið á vefsíðum þeirra almennar 
upplýsingar sniðnar að aðstæðum á landamærasvæðunum, en einnig óskað eftir 
persónulegri þjónustu og leiðsögn. Bein samskipti við fólk og fyrirtæki leiða til þess að fram 
koma ábendingar um hugsanlegar stjórnsýsluhindranir. 
 
Upplýsingamiðstöðvarnar voru þó lokaðar gestum nær allt árið 2020 vegna 
kórónufaraldursins og hafa verið það áfram á árinu 2021. Nær öll bein samskipti við 
notendur þjónustunnar hafa því átt sér stað gegnum tölvupóst og síma og/eða með 
fjarfundum. Skrifstofurnar hafa í sumum tilvikum séð sig knúnar til að breyta verkaskiptingu 
starfsmanna vegna faraldursins. 
 
Upplýsingaskrifstofur landamærasvæðanna skipuleggja einnig upplýsingastarf af ýmsu tagi 
til að beina ljósinu að frjálsri för á þessum svæðum, og taka jafnframt þátt í ýmsu öðru starfi 
af því tagi til að styðja sameiginlega vinnumarkaði landanna og draga athygli að tækifærum 
og úrlausnarefnum á þeim vettvangi. 
 
Regluleg starfsemi utan skrifstofu í þeim tilgangi að efla frjálsa för og auðvelda aðlögun, svo 
sem upplýsingafundir, málstofur og starfatorg, hefur legið niðri að mestu í faraldrinum, að 
nokkrum rafrænum málstofum og ráðstefnum frátöldum. 
 

Tölur um starfsemi á upplýsingaskrifstofum landamærasvæðanna frá 1.  júlí 2020 til 30. júní 

2021 
 
* Samskipti með heimsóknum og gegnum tölvupóst og síma. 
** Þátttakendur á upplýsingafundum/málstofum/öðrum viðburðum utan skrifstofu.  
*** Tölurnar sýna fjölda heimsókna. 
 

 

 
 

Bein þjónusta 
starfsmanns* 

Starfsemi 
utan 
skrifstofu** 

Vefsíða**
* 

Facebook LinkedIn Twitter 

Norsk-sænska 
landamæraþjónust
an 
„Grensetjänsten“ 

21.866 106 367.320 1.695 – – 

Landamæraþjónust
a Norðurkollu 

4.535 1.286 43.222 1.159 – 82 

Øresunddirekt 14.617 203 1.608.200 2.750 499 802 

 
SAMTALS 

 
41.018 

 
1.595 

 
2.018.742 

 
5.604 

 
499 

 
884 
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„Landamæravandinn þinn“ – rafrænt tilkynningakerfi sem starfrækt er með 
stuðningi samstarfsráðherranna 
Árið 2019 ákváðu samstarfsráðherrarnir að úthluta upplýsingaskrifstofum 
landamærasvæðanna 1 milljón da.kr. úr sérstaka hreyfanleikasjóðnum til að þróa í 
sameiningu kerfi sem gæti auðveldað samstarf þeirra um að finna og tilkynna 
stjórnsýsluhindranir. 
 
Skrifstofurnar hafa á tímabilinu komið sér upp sameiginlegu rafrænu kerfi til að tilkynna 
stjórnsýsluhindranir sem upp koma á norrænu landamærasvæðunum. Kerfið verður kynnt á 
Norðurlandaráðsþingi 2021 og því er meðal annars ætlað að bæta skráningu og tilkynningu 
stjórnsýsluhindrana sem þykja vera fyrir hendi á landamærasvæðunum og gera samstarf um 
að ryðja slíkum hindrunum úr vegi skilvirkara. Tilgangurinn er einnig að gera öllum á 
landamærasvæðunum—einstaklingum, stjórnvöldum, samtökum og fyrirtækjum—kleift að 
tilkynna á auðveldan rafrænan hátt stjórnsýsluhindranir og aðrar hindranir sem vinna gegn 
markmiðinu um frjálsa för milli landanna og fylgjast með því hvernig úrvinnslu málsins 
vindur fram. 
 
 

5. Mat á starfi Stjórnsýsluhindranaráðs 2018–2020 
 
Vorið 2021 var óháð sérfræðifyrirtæki, Oxford Research AB, fengið til að annast mat á starfi 
Stjórnsýsluhindranaráðs. Matið tók til fyrstu þriggja ára núverandi starfstímabils og var 
tilgangur þess að undirbúa gerð starfsumboðs vegna næsta starfstímabils ráðsins, sem á að 
hefjast 1. janúar 2022. 
 
Oxford Research telur að Stjórnsýsluhindranaráð nái almennt góðum árangri og að 
starfsemi þess þjóni tilgangi sínum vel. 
 
Fyrirtækið dregur heildarniðurstöður sínar um starfið þannig saman: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Stjórnsýsluhindranaráð býr við gott skipulag þegar litið er til þess hvernig 
það er skipað og hvaða reynslu fulltrúarnir hafa að baki. 

- Stjórnsýsluhindranaráð notar skýra verkferla til að finna og takast á við 
stjórnsýsluhindranir, en árangurinn ræðst að nokkru af því hversu mikill 
pólitískur vilji er í ráðuneytum landanna til að vinna að lausn á hverri hindrun. 
Skipulagning starfsins eftir málaflokkum hefur aftur á móti gert 
Stjórnsýsluhindranaráði auðveldara að leggja áherslu á breið og flókin 
viðfangsefni. 

- Stjórnsýsluhindranaráð nær árangri með því að skapa norrænt notagildi og 
árangurshlutfall er hátt þegar litið er til þeirra mælanlegu viðmiða sem 
kveðið er á um í starfsumboðinu. Aftur á móti hafa hvorki verið sett 
mælanleg né önnur viðmið um hvernig ráðinu beri að sinna fyrirbyggjandi 
starfi til að koma í veg fyrir að nýjar stjórnsýsluhindranir spretti upp. 

- Covid-19-faraldurinn hefur haft áhrif á starf Stjórnsýsluhindranaráðs á 
ýmsan hátt á þessu starfstímabili. Stjórnsýsluhindranaráð hefur aukið 
samstarf sitt við ýmsa aðila sem vinna að svipuðum málum og átt þátt í að 
vekja athygli á röskunum af völdum faraldursins. 
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Betur má þó gera á vissum sviðum, t.d. þykir ástæða til að skilgreina mælanleg 
árangursmarkmið og gera tilkynningastarfið skilvirkara með það fyrir augum að koma í veg 
fyrir tvíverknað. 
 
Helstu tillögur matsskýrslunnar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillögurnar verða hafðar til hliðsjónar bæði í reglulegu starfi Stjórnsýsluhindranaráðs og í 
vinnunni sem nú stendur yfir við endurnýjun starfsumboðsins. 
 

  

- Þróuð verði mælanleg árangursmarkmið fyrir starf 
Stjórnsýsluhindranaráðs. 
Markmið fyrir starf Stjórnsýsluhindranaráðs þarf að endurskoða og þróa 
með það í huga að fyrir hendi séu áþreifanleg árangursmarkmið fyrir alla 
þætti starfseminnar. 

- Mótuð verði stefna um hvernig vinnunni við víðtæka málaflokka verði 
háttað. 
Stjórnsýsluhindranaráð taki höndum saman við Norrænu 
samstarfsnefndina (NSK), framkvæmdastjórann og samstarfsráðherrana 
um að kanna kosti og galla þess að leggja meiri áherslu á víðtæka 
málaflokka í starfi ráðsins og hvort það myndi skerða svigrúm ráðsins til að 
sinna meginverkefni sínu. 

- Stjórnsýsluhindranaráð gefi sjónarmiðum atvinnulífsins meiri gaum. 
Stjórnsýsluhindranaráð leggi aukna áherslu á leiðir til að gefa sjónarmiðum 
atvinnulífsins meiri gaum. 

- Unnið verði að langtímaáætlun um fyrirbyggjandi starf og aðgerðir til að 
vinna gegn áhrifum Covid-19. 
Skoðað verði hvernig efla megi fyrirbyggjandi starf til langs tíma og í því 
samhengi verði hlutverk og umboð Stjórnsýsluráðs skilgreint og markmið 
sett fyrir það starf. Stjórnsýsluhindranaráð láti jafnframt vinna greiningu á 
því hvaða raskanir af völdum kórónufaraldursins gætu orðið að varanlegum 
stjórnsýsluhindrunum og hvernig vinna megi gegn slíkri þróun. 
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Viðauki 1 Vinna fagsviðanna við úrlausn stjórnsýsluhindrana á 
tímabilinu júlí 2020–júní 2021 
 

Stjórnsýslu-
hindranir 

Númer í gagna-
grunni um 
stjórnsýslu-
hindranir 

Fagráðherra-
nefnd 

Atburðarás júlí 2020–júní 2021 

Ólíkar 
byggingar-
reglugerðir 

14–076 MR-VÆKST 
(Atvinnulíf) 
 

Á fundi ráðherra byggingar- og 
húsnæðismála 10. október 2020 
var samþykkt yfirlýsing um 
nýtingu loftslagsvænna 
hringrásarlausna í 
byggingarstarfsemi. 
 
Vinna hófst við tilraunaverkefni 
um samræmingu 
byggingarreglugerða með 
sjálfbæra byggingarstarfsemi á 
grundvelli vistferilssjónarmiða fyrir 
augum. 
 
Greining var unnin á hindrunum 
sem hamla samþættingu á 
norrænum byggingamarkaði og 
nokkrar tillögur til úrbóta lagðar 
fram. Tillögurnar hafa verið teknar 
til úrvinnslu og verða kynntar á 
fundi ráðherra byggingar- og 
húsnæðismála í Finnlandi 22. 
nóvember. 
 
Atvinnusvið hefur ráðstafað 40 
millj. da.kr. til verkefnis á sviði 
sjálfbærrar byggingarstarfsemi og 
samræmingar 
byggingarreglugerða í 
framkvæmdaáætlun Norrænu 
ráðherranefndarinnar. Þessar 40 
millj. da.kr. falla undir 
samstarfsverkefni fagsviða sem 
gengur undir heitinu Bæredygtigt 
og konkurrencedygtigt byggeri i 
Norden („Sjálfbærni og 
samkeppnishæfni norrænnar 
byggingarstarfsemi“). Verkefnið 
hefur einnig hlotið framlög að 
fjárhæð 10 millj. da.kr. framlag frá 
MR-SAM og 10 millj. da.kr. frá 
fagsviði umhverfis- og 
loftslagsmála. Fyrirhugað er að 
vinna við verkefnið hefjist á 3. eða 
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4. ársfjórðungi 2021. 
 
Skipaður var stýrihópur á vegum 
EK-N til að huga að aukinni 
samþættingu 
byggingamarkaðarins á 
Norðurlöndum. Fundir stýrihópsins 
eru haldnir tvisvar á ári. 
Stýrihópnum hefur verið falið að 
gegna jafnframt hlutverki 
stýrihóps verkefnisins 
Bæredygtigt og konkurrencedygtigt 
byggeri i Norden („Sjálfbærni og 
samkeppnishæfni norrænnar 
byggingarstarfsemi“). 
 
Vinna hófst við finnskt 
formennskuverkefni með heitinu 
„Norrænt samstarfsnet um 
hringrásarbyggingar“. 

Viðurkenning 
starfsréttinda 

14–122 MR-U/(MR-A) Fyrirtækið Rambøll skilaði í 
desember 2020 af sér skýrslu sem 
hefur að geyma kortlagningu á 
greinabundnum reglum sem hefta 
frjálsa för milli Norðurlanda og var 
sú skýrsla unnin að beiðni MR-A að 
höfðu samráði við MR-U og 
Stjórnsýsluhindranaráð. 
Samkvæmt niðurstöðum 
skýrslunnar er umfang vandans 
minna en talið hafði verið og bent 
er á leiðir til að ryðja hindrununum 
úr vegi. Í apríl 2021 ákvað EK-A að 
hleypa af stokkunum, í samstarfi 
við EK-U, verkefni til að leysa 
nokkrar af þeim hindrunum sem 
fjallað er um í skýrslunni. 

Flutningar 
einstaklinga sem 
búa á stofnunum 

14–104 MR-S Lausn hefur ekki fundist á þessari 
hindrun. Málið hefur verið tekið 
upp í tengslum við endurskoðun 
norræna félagsmálasamningsins 
sem enn stendur yfir. 
Stjórnvöld norrænu ríkjanna hafa 
leitað lausna á vandanum sem 
hlýst af því að í samningnum er 
ekki kveðið á um hvernig standa 
ber að skiptingu kostnaðar vegna 
flutninga. 
Þegar tillaga um endurskoðun 
samningsins var til umfjöllunar árið 
2017 komst starfshópurinn sem 
annaðist endurskoðunina þó að 
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þeirri niðurstöðu að þessar 
hindranir yrðu ekki leystar með 
ákvæðum um aukin réttindi í 
endurskoðuðum 
Norðurlandasamningi um 
félagslega aðstoð og félagslega 
þjónustu án þess að því fylgdi 
aukinn kostnaður. Þess vegna er 
nú stefnt að því að gefa út betri 
leiðbeiningar um gagnkvæmar 
skyldur sveitarfélaga samkvæmt 
núgildandi ákvæðum, með það í 
huga að vandamál sem upp kunna 
að koma verði leyst með samvinnu 
sveitarfélaganna sem eiga í hlut 
hverju sinni. Þessu markmiði má 
ná t.d. með því að kynna ákvæði 
samninga sem þegar eru í gildi og 
miðla reynslunni af fyrri 
framkvæmd. 

Samgönguþjónu
sta fatlaðra 

14–136 MR-S Lausn hefur ekki fundist á þessari 
hindrun. Málið hefur verið tekið 
upp í tengslum við endurskoðun 
norræna félagsmálasamningsins 
sem enn stendur yfir. Stuðla mætti 
að lausn þess með því að efla 
upplýsingaþjónustuna. 

Persónulegur 
aðstoðarmaður 
við búferla-
flutninga 

14–124 MR-S Lausn hefur ekki fundist á þessari 
hindrun. Málið hefur verið tekið 
upp í tengslum við endurskoðun 
norræna félagsmálasamningsins 
sem enn stendur yfir. Stuðla mætti 
að lausn þess með því að efla 
upplýsingaþjónustuna. 

Mismunandi 
kröfur um 
merkingu lyfja 
og um tungumál 
á fylgiseðlum 
lyfja 

17–016 MR-S Lausn hefur ekki fundist á þessari 
hindrun. EK-S ákvað, með vísan til 
þess að hafin er á vegum 
framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins endurskoðun 
tilskipunar 2001/83 um lyf sem 
ætluð eru mönnum, að senda 
framkvæmdastjórninni 
sameiginlegt bréf og freista þess 
þannig að opna leið til að nota 
innan Evrópusambandsins rafræna 
fylgiseðla fyrir lyf sem ætluð eru 
mönnum. Íslenski sendiherrann 
Gunnar Pálsson afhenti 
framkvæmdastjóranum Vytenis 
Andriukaitis bréfið 10. júlí 2019. 
Vera kann að málið verði leyst á 
vettvangi Evrópusambandsins í 
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tengslum við endurskoðun 
tilskipunar 2001/83/EB. 

Viðbótarkröfur 
um unnin störf til 
að geta lagt 
saman starfs- og 
tryggingatímabil 
frá öðru landi 
þegar sótt er um 
atvinnuleysisbæt
ur 

14–090 MR-A Hindrunin er enn til umfjöllunar hjá 
EK-A, en staða málsins er óbreytt 
frá fyrra ári m.a. vegna 
kórónufaraldursins sem hefur 
orðið til þess að fundum hefur 
fækkað og áherslur breyst. 

Langur 
afgreiðslutími 
ESB-mála 

14–092 MR-A Hindrunin er enn til umfjöllunar hjá 
EK-A, en staða málsins er óbreytt 
frá fyrra ári m.a. vegna 
kórónufaraldursins sem hefur 
orðið til þess að fundum hefur 
fækkað og áherslur breyst. 

 


