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Skýrsla samstarfsráðherranna um ESB-samstarfið á árinu 2020 

1. Samantekt 

 

Í skýrslunni er greint frá samstarfi fagsviðanna um ESB-málefni á árinu 2020. Í henni er 

einnig að finna upplýsingar um mikilvæga starfsemi sem átti sér stað 2019 svo og 

starfsemi sem ráðgerð er eða hefur þegar átt sér stað á árinu 2021.  

 

Þær aðgerðir til eflingar samstarfi um ESB-málefni sem samstarfsráðherrarnir komu sér 

saman um 2016 eru orðnar sjálfsagður þáttur í starfi Norrænu ráðherranefndarinnar. 

Virkt norrænt samstarf um ESB-málefni er einnig forsenda þess að framkvæma 

miðlæga hluta Framtíðarsýnar okkar fyrir 2030. Varðandi samstarfið innan ESB þá er 

ástæða til að vera vakandi gagnvart því hvenær norrænt samstarf getur skapað virðis-

auka, lagt til samstarfsins eða komið því til viðbótar og þegar Norðurlöndin geta rutt 

brautina á tilteknum sviðum hjá ESB  

 

Á sviði umhverfis- og loftslagsmála felst samstarf um ESB-málefni í miklum mæli í að 

beita sér fyrir því að ESB sýni aukinn metnað, t.a.m. varðandi vernd gegn hættulegum 

efnum og loftslagsmarkmið sambandsins. Saman hafa Norðurlöndin stuðlað að 

metnaðarfullum loftslagsmarkmiðum ESB á tímabilinu 2021-2030. Á sviði orkumála 

hefur ESB-löggjöf æ meiri áhrif og er samstarf í tengslum við löggjafarstarf ESB orðinn 

sjálfsagður þátti í starfi orkumálasviðs.  

 

Á sviði atvinnulífs hefur ESB-löggjöf áhrif á m.a. samstarf um bygginga- og húsnæðis-

mál. Í september 2020 ákváðu norrænu ráðherrarnir á umræddu sviði að beita sér fyrir 

því að væntanlegar ESB-reglur um sjálfbærni byggingageirans yrðu í samræmi við þá 

vinnu í loftslagsmálum sem norræn fyrirtæki standa að.  

 

Á sviði stafvæðingarmála samþykktu ráðherrar á umræddu sviði í október 2020 

ráðherrayfirlýsinguna Digital North 2.0 en eitt markmið hennar er að efla leiðandi 

hlutverk Norðurlanda og Eystrasaltsríkja innan ESB/EES og hnattrænt með stafrænum 

umskiptum, m.a. með því að efla rödd Norðurlanda og Eystrasaltsríkja hjá ESB. Á 

árunum 2020 og 2021 fundaði MR-DIGITAL með framkvæmdastjóra ESB um stafræn 

málefni þar sem rætt var um áætlun ESB, Digital Europe og stafrænar grænar 

fjárfestingar.  

 

Á sviði félags- og heilbrigðismála hefur m.a. frumkvæði ESB að Evrópustoð félagslegra 

réttinda (e. European Pillar of Social Rights) og áætlunin um Evrópska heilbrigðis-

sambandið (European Health Union) aukið mikilvægi norræns samstarfs um ESB-

málefni. Árið 2019 hélt embættismannanefndin fund í Brussel þar sem rætt var um 
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Evrópustoð félagslegra réttinda og eins var fundað með viðeigandi aðilum um ESB-

málefni sem snerta umrætt samstarfssvið. Rætt var við framkvæmdastjórnina um 

endurskoðun ESB-tilskipunarinnar um lyf sem ætluð eru mönnum en síðar sama ár 

sendu norrænu heilbrigðisráðherrarnir bréf til framkvæmdastjóra ESB um heilbrigðismál 

þar sem leitast var eftir því að hægt yrði nota rafræna fylgiseðla innan ESB með lyfjum 

sem ætluð eru mönnum.  

 

Á sviði vinnumála er norræna vinnumarkaðslíkanið mikilvægt málefni í samstarfinu um 

ESB-málefni. Árið 2020 skrifuðu viðeigandi ráðherrar bréf til nýs framkvæmdastjóra 

ESB um vinnumál þar sem m.a. var vakin athygli á norræna vinnumarkaðslíkaninu. Í júní 

2020 funduðu ráðherrarnir óformlega og ræddu tillögu framkvæmdastjórnarinnar um 

nægileg lágmarkslaun. Á sviði vinnumála eru ESB-málefni rædd á öllum fundum 

ráðherranefndar, embættismannanefndar og undirnefnda á sviðinu. Einkum í vinnu-

réttarnefndinni fer fram virkt og stöðugt samstarf um vinnuréttarlöggjöf ESB. 

  

Á sviði dómsmála ber mansal iðulega á góma. Á fundi norrænu dómsmálaráðherranna í 

júní 2021 munu þeir ræða við framkvæmdastjóra innri mála ESB um aðgerðir gegn 

mansali á Norðurlöndum og innan ESB.  

 

Á sviði menntamála er verið að undirbúa nýtt starfstímabil Nordplus eftir 2022, þar á 

meðal að tryggja að Nordplus og Erasmus+, menntamálaáætlun ESB, stuðli sem best að 

menntamálasamstarfi milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkja auk Álandseyja, Færeyja og 

Grænlands. Að öðru leyti felst starf norrænu menntamálaráðherranna í að þróa færni til 

framtíðar í nánum tengslum við m.a. Evrópsku færniáætlunina. ESB er einnig mikil-

vægur þátttakandi í ýmsum rannsókna- og samstarfsnetum sem starfa innan vébanda 

norrænnar samvinnu.  

 

Á sviði aðlögunarmála eru sjálfsagðir snertifletir við ESB-samstarfið, m.a. í verkefnum 

sem fjármögnuð eru sameiginlega af ráðherranefndinni og ESB.  

 

Samstarf um byggðastefnu fjallar að miklu leyti um fyrirliggjandi tæki ESB á sviði 

byggðaþróunar svo sem Byggðaþróunarsjóður ESB (Interreg) og Evrópski uppbyggingar-

sjóðurinn. Ráðherranefndin tekur þátt í svæðisbundnu ESB-starfi sem nær til svæða á 

Norðurlöndum. Skrifstofa ráðherranefndarinnar tekur þátt í framkvæmd Eystrasalts-

stefnu ESB og hefur umsjón með starfsemi á sviði lífhagkerfis. Innan sömu stefnu tekur 

ráðherranefndin þátt í stjórnun starfsemi á sviði menningarmála. Árið 2020 skilaði 

ráðherranefndin inn hugmyndum í tengslum við undirbúning Framkvæmdastjórnar ESB 

á nýrri stefnu um málefni norðurslóða.  

 

Að lokum ber að geta þess að á samstarfssviðum ráðherranefndarinnar fer víða fram 

reglulegt samráð um ESB-málefni. Samráðið felst í því að löndin skiptast á upplýsingum 

og skoðunum og geta valið að auka samstarfið ef ástæða þykir til.  
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2. Inngangsorð 

 

Norræna ráðherranefndin skilaði síðast skýrslu um ESB-starfið til Norðurlandaráðs 

árið 2017. Árið áður í formennskutíð Finnlands höfðu samstarfsráðherrarnir komið sér 

saman um aðgerðir til eflingar norrænu samstarif um ESB-málefni. Meðal annars átti 

að flétta öflugra ESB-samstarf inn í allt skipulag ráðherranefndarinnar gegnum 

samstarfsáætlanir fagsviðanna. Norrænt löggjafarsamstarf átti að fjalla um fyrstu 

stig löggjafarvinnunnar og innleiðingarfasann. Lögð var áhersla á aðkomu 

Framkvæmdastjórnar ESB að ytri starfsemi ráðherranefndarinnar og að greina 

framkvæmdastjórninni frá norrænum verkefnum þegar ástæða þætti til. 

 

Nú þegar Norræna ráðherranefndin leggur fram nýja skýrslu vill svo til að Finnar 

gegna aftur formennsku í Norrænu ráðherranefndinni. Þegar farið er yfir núverandi 

samstarf ráðherranefndarinnar um ESB-málefni kemur í ljós að þær aðgerðir sem 

samstarfsráðherrarnir komu sér saman um 2016 eru orðnar sjálfsagður þáttur í 

starfseminni. Ráðherranefndin og Norðurlöndin stunda virka hagsmunagæslu í 

ákvarðanatökuferlum ESB, meðal stjórnmálafólks en einnig embættismanna. Í starfi 

samstarfssviða ráðherranefndarinnar þykir iðulega sjálfsagt að fjalla um gildandi 

ESB-löggjöf hvort sem um er að ræða innleiðingu hennar eða frekari þróun 

reglnanna. Samstarf um ESB-málefni er í hlutarins eðli mismikið á hinum ýmsu 

samstarfssviðum en umfang þess ræðst m.a. af valdheimildum ESB og umsvifum ESB 

á umræddum starfssviðum. Stofnanir Norrænu ráðherranefndarinnar eru einnig 

mikilvægir aðilar í norrænu samstarfi um ESB-málefni  

 

Frá árinu 2019 hefur starf Norrænu ráðherranefndarinnar beinst að því að framfylgja 

framtíðarsýn norrænu forsætisráðherranna um að Norðurlöndin eigi að verða sjálf-

bærasta og samþættasta svæði heims árið 2030. Framkvæmd miðlægra þátta 

framtíðarsýnarinnar krefst náins samstarfs um málefni þar sem áhrifa ESB gætir 

hvort sem er á Norðurlöndum eða á heimsvísu. Á það m.a. við um loftslagsmál, 

umhverfismál og stafræn umskipti. ESB gegnir einnig mikilvægu hlutverki þegar 

kemur að því að framfylgja sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna en þau skipta 

miklu máli fyrir innihald framtíðarsýnarinnar. Norrænt samstarf um ESB-málefni er í 

stuttu máli mikilvægt tæki til að framkvæma framtíðarsýn Norrænu ráðherra-

nefndarinnar fyrir 2030.  

 

Í skýrslu þessari er greint frá samstarfi fagsviðanna um ESB-málefni á árinu 2020. Í 

henni er einnig að finna upplýsingar um mikilvæga starfsemi sem átti sér stað 2019 

svo og starfsemi sem ráðgerð er eða hefur þegar átt sér stað á árinu 2021.  

 

Uppbygging skýrslunnar byggist á hinum þremur stefnumarkandi áherslum sem stýra 

starfinu á árunum 2021-2024 að Framtíðarsýn okkar fyrir 2030 og þar af leiðandi öllu 

starfi Norrænu ráðherranefndarinnar. Þó skal það tekið fram að þær aðgerðir sem 

greint er frá geta hæglega snert fleiri stefnumarkandi áherslusvið og málaflokka þrátt 

fyrir að þeirra sé eingöngu getið undir einni fyrirsögn.  
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3. Græn Norðurlönd 
 
Umhverfis- og loftslagsmál 

Forsendur umhverfis- og loftslagsstefnu á Norðurlöndum ráðast að miklu leyti á 

vettvangi ESB-samstarfsins. Ráðherranefndin um umhverfis- og loftslagsmál (M-MK) 

leggur áherslu á að vinna saman að eflingu stjórnkerfis umhverfis- og loftslagsmála 

innan ESB. Sú vinna snertir mörg svið, t.a.m. að efla starf ESB að hringrásarhagkerfi 

og líffræðilegri fjölbreytni. Sú vinna hefur aukið metnað í umhverfislöggjöf ESB, 

t.a.m. varðandi REACH, reglugerð um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir 

að því er varðar efni. Þetta á einkum við að efla svonefnda hópnálgun þar sem áhrif 

eru metin út frá samanlögðum áhrifum eins eða fleiri efna. Norðurlöndin beita sér 

einnig fyrir því að fleiri efni verði tekin með í efnalöggjöf ESB. Samstarfið snýst einnig 

um innleiðingu ýmissa EB-gerða, t.a.m. haftilskipunarinnar, þar sem Norðurlöndin 

vinna ötullega að því að draga úr plastmengun. Löndin vinna einnig saman að 

framkvæmd ESB-tilskipana um losun loftmengunarefna og að því að auka metnað 

ESB á þessu sviði.  

 

Norðurlöndin beita sér einnig fyrir metnaðarfullri framkvæmd Græna sáttmálans sem 

kynntur var í desember 2019 þar sem markmiðið er umskipti ESB í átt að kolefnis-

hlutlausu hagkerfi. Á sviði loftslagsmála vinnur M-MK saman að því að herða lofts-

lagsmarkmið ESB, sem leiddi til þess að ESB ákvað í desember 2020 að herða 

markmið um árlega minnkun losunar í löndunum á tímabilinu 2021-2030 

(framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar) (ESB) 2020/2126). Norðurlöndin 

hafa einnig beitt sér fyrir auknum metnaði um að minnka losun um a.m.k. 55% fyrir 

árið 2030 eins og aðildarlönd ESB og Evrópuþingið náðu samkomulagi um í apríl 

2021. Norðurlöndin beittu sér einnig fyrir metnaðarfullri ESB-stefnu um líffræðilega 

fjölbreytni fyrir 2030 sem tekur mið af hnattrænum rammasamningi um líffræðilega 

fjölbreytni sem verið er að undirbúa hjá SÞ. Norræna ráðherranefndin fjármagnar 

einnig skýrslur um náttúrutengdar lausnir með tilmælum sem varða stefnu ESB. Í maí 

2021 kom út skýrslan „Synergy in conservation of biodiversity and climate change 

mitigation“ en starfshópur var skipaður til þess að vinna fleiri skýrslur á tímabilinu 

2021-2024. Innan ramma framkvæmdaáætlunar Framtíðarsýnar okkar fyrir 2030 mun 

samstarfssvið umhverfis- og loftslagsmála tjá sig í sambandi við endurskoðun SÞ á 

markmiðum Parísarsamkomulagsins. Henni lýkur árið 2023 og munu niðurstöðurnar 

liggja til grundvallar þegar ESB semur loftslagsmarkmið sambandsins fyrir árið 2040.  

 

Lífrænar atvinnugreinar eru miðlægir í starfinu að sjálfbærri þróun hvort sem er á 

heimsvísu eða svæðisbundið. MR-FJLS tekur virkan þátt í framkvæmd Eystrasalts-

stefnu ESB og sér skrifstofa ráðherranefndarinnar ásamt viðkomandi ráðuneytum í 

Svíþjóð, Finnlandi og Litáen um að samhæfa aðgerðir á sviði lífhagkerfis en það er 

eitt af þrettán áherslusviðum stefnunnar. Skrifstofa ráðherranefndarinnar hefur 

umsjón með málaflokknum og tekur þ.a.l. þátt í gerð stefnunnar og framkvæmd 

aðgerða sem eiga að framfylgja markmiðum stefnunnar. Forgangsverkefni á árinu 

2020 var að gefa út ritið „Ten Trends for the Sustainable Bioeconomy in the Nordic 

Arctic and Baltic Sea Region“ en það var kynnt á ráðstefnunni „Annual Forum for 

EUSBSR 2020“ sem haldin var í Turku í Finnlandi í október 2020.  
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Orkumál 

Norðurlöndin verða sífellt fyrir meiri áhrifum af ferlum og frumkvæðum ESB á sviði 

orkumála. Samstarfið um ESB-málefni er því orðinn sjálfsagður þáttur í norrænu 

samstarfi á þessu sviði. Þess vegna er samstarfið um ESB-málefni einnig í forgangi 

sem sjálfstæður málaflokkur í starfi orkumálasviðs að framkvæmd hinnar nýju 

framtíðarsýnar.  

 

Á sviði orkumála samræma löndin sjónarmið sín þegar það á við og koma þeim áleiðis 

til viðeigandi aðila í löggjafarferlum ESB, t.a.m. aðildarlanda ESB og Framkvæmda-

stjórnar ESB. Það á t.a.m. við um EB-gerðir sem er að finna í pakkanum Hrein orka 

fyrir alla Evrópubúa sem samþykktur var 2019. Nú liggur fyrir að endurskoða margar 

þessara lagagerða. 

 

Á norræna raforkuvettvanginum er lögð áhersla á að vinna með ESB-reglur um 

orkumarkaðinn og unnið er að því að norræn rödd heyrist í Evrópu sem gæti 

norrænna hagsmuna og norræna raforkumarkaðarins.  

 

Á undanförnum tveimur árum hefur Græni sáttmáli ESB verið fastur liður á fundar-

dagskrá norrænu orkumálaráðherranna. Græni sáttmálinn felur í sér aukinn metnað í 

loftslags- og orkumálum en það kallar á að EB-gerðir verði endurskoðaðar.  

 

Málefni atvinnulífsins 

Á samstarfssviði um atvinnustefnu eru bygginga- og húsnæðismál miðlæg í samstarfi 

ráðherranefndarinnar um ESB-málefni. Á vettvangi ESB er rætt um áætlanir um 

sjálfbært byggingaumhverfi og eins er farið að ræða nýja ESB-reglugerð um 

byggingarefni.  

 

Norrænu bygginga- og húsnæðismálaráðherrarnir samþykktu á fundi sínum  

10. október 2019 yfirlýsingu um lágt kolefnisspor og hringrásarhugsun í byggingar-

iðnaði þar sem kallað var eftir því að ESB-löggjöf yrði þróuð til að auðvelda endur-

nýtingu byggingarefna. Þá ákváðu ráðherrarnir á fundi sínum 14. september 2020 að 

herða róðurinn á vettvangi ESB og beita sér fyrir því að væntanlegar ESB-reglur á 

þessu sviði yrðu í samræmi við þá vinnu í loftslagsmálum sem norræn fyrirtæki standa 

að. 

 

Í tilefni endurskoðunar á ESB-reglugerð um byggingarefni réðust ráðherrarnir í 

verkefni sem felst í að safna hugmyndum frá norrænum sérfræðingum og yfirvöldum 

á sviði byggingamála og samræma aðgerðir sínar í þeim samningaviðræðum sem 

standa fyrir dyrum. Gert er ráð fyrir að verkefninu ljúki í árslok 2021.  

 

24. mars 2021 stóð ráðherranefndin ásamt formennskulandinu Finnlandi að 

norrænum samhönnunarviðburði í tengslum við Bauhaus-verkefni Framkvæmda-

stjórnar Evrópusambandsins en það á að tengja Græna sáttmála sambandsins við 

búsetuumhverfi í ESB. 
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Allar norrænar fyrirtækjaskrár og skattayfirvöld vinna saman í áætluninni Nordic 

Smart Government sem fjármögnuð er af Norrænu nýsköpunarmiðstöðinni (NI) en sú 

stofnun er á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Áætlunin á að auðvelda fyrir-

tækjum, þjónustuaðilum og yfirvöldum að deila með sér og nýta fyrirtækja-

upplýsingar um lítil og meðalstór fyrirtæki. Stýrihópur áætlunarinnar fundaði með 

Margrethe Vestager, framkvæmdastjóra ESB um stafræn málefni þar sem áætlunin 

var rædd frá ýmsum hliðum en áætlunin þótti framúrstefnuleg og gæti 

Framkvæmdastjórn ESB tekið sér hana til fyrirmyndar. 1. september samþykktu 

norrænu atvinnuvegaráðherrarnir „Roadmap for realisation of the Nordic Smart 

Government ecosystem (2021-27)“. Nýr stýrihópur var settur á laggirnar skipaður 

framkvæmdastjórum allra aðila og er innleiðingarferlið þegar hafið.  

 

Norðurslóðir 

Mikill áhugi á norðurslóðum ríkir um allan heim og eru þær einnig mikilvægar í ESB-

samstarfinu. Norræna ráðherranefndin skilaði hugmyndum til Framkvæmdastjórnar 

ESB í tengslum við undirbúning á nýrri stefnu sambandsins um málefni norðurslóða. 

Það var gert innan EU Stakeholder Forum en einnig skriflega í nóvember 2020 þegar 

framkvæmdastjórnin efndi til opins umsagnarferlis um nýja stefnu.  
 

 

4. Samkeppnishæf Norðurlönd 
 

Stafræn umskipti 

MR-DIGITAL sendi frá sér ráðherrayfirlýsinguna Digital North 2.0 þann 8. október 

2020 en eitt markmið hennar er að ráðherrarnir efli leiðandi hlutverk Norðurlanda og 

Eystrasaltsríkja innan ESB/EES og hnattrænt með sjálfbærum og inngildandi 

stafrænum umskiptum í samfélögum landanna og þá um leið að efla rödd Norður-

landa og Eystrasaltsríkja hjá ESB.  

 

Í vegvísi fyrir framkvæmd Digital North 2.0. er fjallað um vinnu að Cross-Border 

Digital Service-áætluninni 2021-2024 en hún á að auðvelda fólki að stunda nám, 

starfa og eiga viðskipti yfir landamæri Norðurlanda og Eystrasaltsríkja. Í þeirri vinnu 

felst að starfshópur á vegum MR-DIGITAL hefur unnið að því frá árinu 2017 að greiða 

fyrir notkun rafrænna skilríkja Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í viðkomandi löndum 

innan ramma reglugerðar ESB um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir 

rafræn viðskipti (eIDAS). 

 

Á árunum 2020 og 2021 mætti Margrethe Vestager, framkvæmdastjóri ESB um 

stafræn málefni tvisvar á fundi ráðherranefndarinnar um stafræn málefni  

(MR-DIGITAL). Þann 6. mars 2020 var á dagskrá að ræða áætlun ESB, Digital Europe. 

Þann 16. mars 2021 mætti Margrethe Vestager á fund MR-DIGITAL til að ræða 

stafrænar grænar fjárfestingar í tengslum við Endurreisnar- og viðnámssjóð ESB 

(RFF). Sá fundur var haldinn í ljósi þess að MR-DIGITAL hafði ráðist í gerð skýrslu sem 
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á að auðvelda Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum stafrænar fjárfestingar sem gætu 

greitt fyfrir grænum umskiptum.  

 

Fjármálastefna 

Efnahagslegur bati og hvernig fjármálastefnan, einnig Endurreisnar- og viðnáms-

sjóður ESB (RFF), getur stuðlað að endurræsingu hagkerfa á Norðurlöndum jafnframt 

því að stuðla að metnaðarfullri stefnu í loftslagsmálum var til umræðu á fundi 

norrænu fjármálaráðherranna 29. október 2020. Á fundi fjármálaráðherranna  

18. október 2019 var rætt um þá óvissu sem þá ríkti varðandi samskipti ESB og 

Bretlands eftir útgöngu Breta úr sambandinu.  

 

Vinna að afnámi stjórnsýsluhindrana 

Hlutverk Stjórnsýsluhindranaráðsins er að sporna gegn og afnema stjórnsýslu-

hindranir milli Norðurlandanna. Sá góði árangur sem verklag Norðurlandanna hefur 

skilað í þessum efnum vekur áhuga hjá Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 

einnig á landamærasvæðum ESB. Í orðsendingu sambandsins „Efldur hagvöxtur og 

samheldni á landamærasvæðum ESB (COM (2017) 534)“ er bent á starf Norrænu 

ráðherranefndarinnar sem gott dæmi um hvernig leysa má tvíhliða stjórnsýslu-

hindranir. Stjórnsýsluhindranaráðið hefur einnig aðstoðað svæðisbundið starf að 

lausn stjórnsýsluhindrana milli ESB-landa með því að veita upplýsingar um norræna 

stjórnsýsluhindranaráðið. 
 

Þegar fagsviðin vinna saman að innleiðingu tiltekinna hluta ESB-löggjafarinnar getur 

það átt þátt í að koma í veg fyrir eða afnema stjórnsýsluhindranir milli Norðurland-

anna. 
 

 

5. Félagslega sjálfbær Norðurlönd 
 

Félags- og heilbrigðismál 

Félags- og heilbrigðismál hafa fengið aukið vægi í ESB-samstarfinu á undanförnum 

árum, m.a. vegna frumkvæðis að Evrópustoð félagslegra réttinda (e. European Pillar 

of Social Rights) og áætlunar um Evrópska heilbrigðissambandið (European Health 

Union). Áhrifa þessa gætir einnig í norræni samvinnu þar sem samstarf um ESB-

málefni hefur aukist.  

 

Á fundi embættismannanefndarinnar, EK-S, í október 2019 var rætt um Evrópustoð 

félagslegra réttinda. Fundurinn var haldinn í Brussel og gafst nefndinni því færi á að 

funda með embættismönnum Framkvæmdastjórnar ESB, norrænum sérfræðingum 

sem starfa hjá stofnunum sambandsins og fulltrúum í sendinefndum og á sendi-

skrifstofum landanna hjá ESB. Við sama tækiværi var fundað með framkvæmda-

stjórninni um endurskoðun ESB-tilskipunar um lyf sem ætluð eru mönnum, en það er 

forgangsmál hjá EK-S. Í tilefni umræddrar endurskoðunar sendu norrænu heilbrigðis-

ráðherrarnir bréf árið 2019 til Vytenis Andriukaitis, framkvæmdastjóra ESB um 
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heilbrigðismál, þar sem leitast var eftir því að hægt yrði að nota rafræna fylgiseðla 

með lyfjum innan ESB sem ætluð eru mönnum. Frumkvæði að Evrópsku heilbrigðis-

sambandi var rætt á fundi EK-S í febrúar 2021.  

 

Norrænir samningar á sviði félags- og heilbrigðismála geta snert valdsvið ESB og 

þurfa því að vera í samræmi við Evrópuréttinn. Af því tilefni er verið að endurskoða 

Norræna sáttmálann um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu Af því tilefni var 

norræni samningurinn um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir ákveðnar 

heilbrigðisstéttir og dýralækna, svonefndur Arjeplogsamningur, endurskoðaður á 

árinu 2018. Við þetta má bæta að EK-S hyggst fara yfir framkvæmd ESB-tilskipunar 

um rétt sjúklinga til heilbrigðisþjónustu yfir landamæri á Norðurlöndum og kanna 

hvort hvort hægt sé að auka enn frekar norrænt samstarf á þessu sviði.  

 

EK-S hefur skipað starfshóp sem á að sinna norrænu samstarfi um ESB-tilskipun um 

gæði og öryggi við meðferð á blóði, frumum og vefjum. Samstarfið varðar reglugerðir 

um eftirlit á þessum sviðum auk þess sem rætt er um að skipuleggja og formfesta 

samstarf í tilefni þess að verið er að endurskoða umrædda tilskipun. 

 

EK-S hefur einnig greitt fyrir samskiptum milli landanna vegna framkvæmdar ESB-

tilskipunar um aðgengi.  

 

Norræni starfshópurinn um almannatryggingar gegnir einnig því hlutverki að fylgist 

með þróun á sviði almannatrygginga í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að nýjar 

stjórnsýsluhindranir myndist.  

 

Vinnumál 

Á sviði vinnumála fer fram virkt norrænt samstarf um ESB-málefni. ESB-mál eru 

t.a.m. rædd á öllum fundum ráðherranefndarinnar, MR-A, embættismanna-

nefndarinnar, EK-A og allra undirnefnda á sviðinu (vinnumarkaðsnefnd, vinnu-

verndarnefnd og vinnuréttarnefnd). Vinnuréttarnefndin sérstaklega fjallar um  

ESB-málfefni, gildandi löggjöf og úrskurði Dómstóls Evrópusambandsins. Þá eiga 

Norðurlönd, Eystrasaltsríki og Pólland samstarf á sviði vinnumála, í starfshópi um 

upplýsingaskipti um ESB-málefni en sá hópur fundaði í Brussel þar til faraldurinn 

braust út. 

 

Árið 2021 skrifaði MR-A sameiginlegt bréf til Nicolas Schmit, framkvæmdastjóra ESB 

um vinnumál, þar sem vakin var athygli á norræna vinnumarkaðslíkaninu og bent 

m.a. á mikilvægi þess að efla heilsu og öryggi á vinnustað og auka jafnrétti á vinnu-

markaði. 

 

Á óformlegum fundi norrænu vinnumálaráðherranna í júní 2020 var rætt um væntan-

lega tillögu framkvæmdastjórnarinnar að tilskipun um fullnægjandi lágmarkslaun út 

frá norræna vinnumarkaðnum og launamyndun á Norðurlöndum. 
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Menntun og rannsóknir 

Þrátt fyrir að menntamál flokkist undir innanríkismál ESB-landanna hefur starfsemi 

ESB á þessu sviði áhrif á norrænt samstarf. Unnið er að því að meta Nordplus-

áætlunina og er gert ráð fyrir að verkinu ljúki í ágúst 2021. Niðurstöðurnar verða 

mikilvægar fyrir undirbúning á nýju tímabili Nordplus-áætlunarinnar eftir 2022. Mikil-

vægt er að tryggja að Nordplus og Erasmus+, menntamálaáætlun ESB, stuðli sem 

best að menntamálasamstarfi milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkja auk Álandseyja, 

Færeyja og Grænlands. 

 

Sú vinna sem norrænu menntamálaráðherrarnir leggja í að þróa færni til framtíðar er 

nátengd Evrópsku færniáætluninni og tilmælum um „Færniþróun – ný tækifæri fyrir 

fullorðna“ og „Lykilfærni fyrir símenntun“ sem aðildarlönd ESB hafa komið sér saman 

um.  

 

Í alþjóðlegum hágæðarannsóknum eru alþjóðleg tengslanet afar mikilvæg. ESB er 

mikilvægur aðili í rannsókna- og samstarfsnetum sem starfa innan vébanda 

norrænnar samvinnu. Metnaður ráðherranefndarinnar, MR-U, er að efla tækifæri 

norrænna rannsóknaaðila til að afla fjár úr rannsóknaáætlunum og -verkefnum ESB 

og stuðla að samstarfi um og sameiginlegri nýtingu á innviðum rannsókna á Norður-

löndum. Dæmi um norrænt samstarfsnet með sterk tengsl við ESB er Nordic  

e-Infrastructure Collaboration (NeIC). Á árunum 2019-2022 var hluti starfsemi NeIC 

efldur með fjármögnun verkefna til þriggja ára sem nemur sex milljónum evra til 

EOSC-Nordic-verkefnisins. Markmiðið með EOSC-Nordic er að auðvelda samhæfingu 

viðeigandi verkefna innan European Open Science Cloud (EOSC) á Norðurlöndum og 

í Eystrasaltsríkjum. Markmiðið er að ná fram aukinni samræmingu á stefnum og 

þjónustu í þessum löndum með samlegðaráhrifum. Norræna rannsóknaráðið 

(NordForsk) hefur umsjón með starfinu. NordForsk styður einnig norrænar 

rannsóknaáætlanir og verkefni með samstarfsaðilum utan Norðurlanda. Fjárveitingar 

til aðila utan Norðurlanda berast úr öðrum sjóðum en fjárveitingum Norrænu 

ráðherranefndarinnar til rannsóknasamstarfsins. 

 

Aðlögunarmál 

Norrænt samstarf um aðlögunarmál styður skipti á þekkingu og reynslu milli 

landanna. Aðrir þátttakendur eru embættismenn ESB, t.a.m. á vefmálstofum og 

ráðstefnum. Fulltrúar ESB taka einnig þátt í norrænum skýrslum um aðlögunarmál 

þegar um er að ræða sameiginlega hagsmuni, t.d. á sviði vinnumála, menntunar og 

heilsu. Þá á Norræna ráðherranefndin fulltrúa í stýrihópi finnsks verkefnis sem ESB 

fjármagnar („Gakktu í bæinn“) þar sem miðlað er þekkingu úr norrænum verkefnum 

sem nýtist við framkvæmd þess. 

 

Byggðamál 

Í samstarfsáætlun um byggðaþróun og skipulagsmál 2021-2024 er norræna ESB-

samstarfsnetinu um byggðaþróun og skipulagsmál haldið áfram. Markmiðið með 
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samstarfsnetinu er að byggja upp þekkingu og fylgja eftir mikilvægum sameigin-

legum hagsmunum Norðurlanda við gerð byggða- og borgastefnu Evrópu-

sambandsins, einkum Byggðaþróunarsjóði ESB (Interreg) og opinberum styrkjum.  

 

ESB-samstarfsnetið byggist einni á fyrra samstarfi á sviðinu um ESB-málefni, í 

norrænum starfshópi um ESB-samhæfingu og norrænu ESB-samstarfsneti sem 

myndað var á gilditíma fyrri samstarfsáætlunar. Í ESB-samstafsnetinu gefst 

löndunum kostur á að ræða ESB-málefni sem eru ofarlega á baugi og varða öll löndin 

og stilla saman strengi sína í ESB-málum sem varða sameiginlega hagsmuni 

landanna.  

 

Innan ramma ESB-samstarfs á sviði byggðaþróunar hafa löndin áður rætt m.a. 

Áætlun Uppbyggingarsjóðs ESB 2021-2027 og samhæft sjónarmið sín varðandi t.a.m. 

stefnur ESB um Eystrasaltssvæðið og norðurslóðir.  

 

ESB-samstarfsnetið hefur ekki tekið til starfa eftir að gildistími núverandi samstarfs-

áætlunar hófst.  

 

Á sviði byggðastefnu fer einnig fram rannsókna- og þróunarsamstarf um ESB-málefni 

sem varða byggðaþróun og skipulag. Nordregio, rannsóknastofnun á vegum 

Norrænu ráðherranefndarinnar í skipulags- og byggðamálum, tekur þar þátt í ýmsum 

verkefnum sem ESB fjármagnar, t.a.m. í ESB-áætlununum Horizon og Interreg auk 

ESPON-áætlunarinnar um svæðisbundið samstarf í Evrópu. Auk þess vinnur 

Nordregio greiningar sem varða ESB-málefni og tekur þátt í ESB-málstofum og 

ráðstefnum svo eitthvað sé nefnt.  

 

Dómsmál 

Á samstarfssviði dómsmála er skipst á upplýsingum um aðkallandi mál og frumkvæði 

sem tengjast ESB-samstarfinu. Mál sem þessi er einnig hægt að fjalla um í 

sérfræðingahópum á sviði refsiréttar og sifjaréttar.  

 

Á fundi dómsmálaráðherranna 15. júní 2021 mun Ylva Johansson, framkvæmdastjóri 

innri mála ESB, taka þátt og ræða aðgerðir gegn mansali á Norðurlöndum og í ESB.  

 

Menningarmál 

Á sviði menningarmála tekur Norræna ráðherranefndin þátt í Eystrasaltssamstarfi 

ESB og stýrihópi menningarmála en það er eitt af þrettán áherslusviðum stefnunnar. 

 

Innan ramma formennskuverkefnis Finnlands, „Audiovisual Collaboration“, sem 

fjallar um hljóð- og myndframleiðslugeirann á Norðurlöndunum, var staðið að 

viðburðinum „Audiovisual Collaboration 2021 turns to EU agenda“. Á viðburðinum 

funduðu fulltrúar Media-áætlunar Evrópusambandsins með fulltrúum hljóð- og 

myndframleiðenda á Norðurlöndum og ræddu ýmis mikilvæg mál sem varða starf 

ESB á þessu sviði, t.a.m. gildandi styrkjaáætlanir ESB fyrir atvinnugreinina. 

 


