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Forsætisnefndartillaga 

um almannavarnir á Norðurlöndum 

Tillaga 

Forsætisnefndin leggur til að 

 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna 

að tilkynna hvernig skuli fylgja eftir tillögum Enestam-skýrslunnar um 

norrænar almannavarnir, þar á meðal 

að fela samstarfsráðherrunum ábyrgð á norrænu samstarfi um 

almannavarnir; 

að stofna norræna almannavarnasveit; 

að skiptast á þekkingu á samstarfi opinberra aðila, einkaaðila og 

félagasamtaka um viðbrögð við vá; 

að innleiða samnorrænt ferðavottorð; 

að hefja tilraunaverkefni um sameiginlegt útboð á bóluefni; 

að kanna möguleika á sameiginlegum viðbúnaðarbirgðum; 

að auka áherslu á almannavarnir í Norður-Atlantshafi og á norðurslóðum í 

norrænu samstarfi; 

að setja á stofna fasta ráðherranefnd um innviðamál; 

að nútímavæða löggjöf og tvíhliða samninga um störf án staðsetningar yfir 

landamæri; 

að tryggja næga fjármögnun á norrænu samstarfi um menningu, rannsóknir, 

frístundir og æskulýðsmál; 

að efla kunnáttu í Norðurlandamálum; 

Bakgrunnur 

Hinn 29. apríl 2021 fól Norræna ráðherranefndin Jan-Erik Enestam, fyrrum ráðherra, 

að vinna stefnumarkandi úttekt með það að markmiði að: 
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• draga lærdóma af kórónafaraldrinum og 

• leggja fram tillögur um beinar aðgerðir í þeim tilgangi að 

• efla norrænt samstarf, einkum innan ráðherranefndarinnar, og 

• standa vörð um og efla samþættingu á Norðurlöndum. 

 

Úttektin skyldi fela í sér 10–15 tillögur sem skyldu: 

 

• taka til sviða þar sem telja má að ráðherranefndin geti skapað virðisauka, t.d. 

sem vettvangur samráðs og upplýsinga- og reynsluskipta eða fyrir innri 

samræmingu aðgerða ríkisstjórnanna; 

• virða óskoraðan rétt og ábyrgð landanna á að grípa sjálfstætt til nauðsynlegra 

aðgerða þegar vá steðjar að, t.d. að bregðast við hættuástandi og vernda 

íbúana, og 

• miðast við núverandi skipulag norræns samstarfs. 

 

Jan-Erik Enestam vann verkið í samstarfi við cand.jur. Marcus Henricson. 

 

Á 73. þingi Norðurlandaráðs í Kaupmannahöfn 2021, á leiðtogafundi með 

forsætisráðherrunum 3. nóvember, kynnti Enestam 12 tillögur í skýrsludrögum í 

samræmi við starfsumboð sitt. Þingmenn Norðurlandaráðs og ráðherrar tóku vel í 

framlag Enestams til umræðunnar en að sögn Enestams eru tillögur hans í samræmi 

við umræðuskjal Norðurlandaráðs fyrir leiðtogafundinn og það sem fram kom í máli 

forsætisráðherranna í umræðunni. 

 

Norræna ráðherranefndin birti Enestam-skýrsluna nokkrum dögum síðar, 15. 

nóvember 2021. 

 

Jan-Erik Enestam og Marcus Henricson mættu á fund forsætisnefndar 14. desember 

2021 þegar skýrslan var þar til umræðu. Forsætisnefndin ræddi tillögur skýrslunnar, 

meðal annars þær sem hún taldi stefnumarkandi og mikilvægar; tillöguna um að fela 

samstarfsráðherrunum ábyrgð á norrænu samstarfi um almannavarnir en einnig þá 

hugmynd að norrænu ríkisstjórnirnar gætu stofnað norræna nefnd undir formennsku 

samstarfsráðherra og tillöguna um að stofna norræna almannavarnasveit. 

Sjónarmið forsætisnefndar 

Forsætisnefndin telur að Norðurlandaráð skuli leggja fram tilmæli þar sem 

ríkisstjórnirnar eru beðnar um skýrslugjöf um hvernig fylgja skuli eftir Enestam-

skýrslunni. 

 

Forsætisnefndin telur að Norðurlandaráð skuli halda áfram að leggja áherslu á 

samfélagsöryggi og vinna að því að ríkisstjórnirnar á Norðurlöndum taki norrænt 

samstarf um samfélagsöryggi af fullri alvöru. Enestam-skýrslan sé mikilvægt framlag 

í því ferli.  

 

 


