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Þingmannatillaga 
um að auka vægi norræns samstarfs í löndunum 

Tillaga 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda 

að efna til sameiginlegra viðræðna ásamt Norðurlandaráði um það hvernig 

norrænu löndin geti í auknum mæli skuldbundið sig til að auka vægi norræns 

samstarfs. 

Bakgrunnur 

Norrænt samstarf er formgert með ýmsum samningum sem löndin hafa gert sín á 

milli. Starf Norðurlandaráðs lýtur Helsingforssamningnum en Norðurlandaráð og 

Norræna ráðherranefndin vinna í sameiningu að norrænum lausnum sem þjóna 

hagsmunum almennings í löndunum.  

 

Norðurlandaráð hefur aðeins ráðgefandi hlutverk gagnvart Norrænu 

ráðherranefndinni og ríkisstjórnum Norðurlanda en getur lagt fram tillögur og beint 

til þeirra fyrirspurnum. Norrænu ráðherranefndinni og ríkisstjórnum landanna ber að 

veita svör við tilmælum og skriflegum fyrirspurnum. 

 

Norrænt samstarf hefur á síðustu áratugum sýnt hvers  það er megnugt. Með 

pólítískum aðgerðum og tilmælum hafa Norðurlandaráð og Norræna 

ráðherranefndin skapað aukin lífsgæði fyrir almenning á Norðurlöndum í 

menningarlegu, félagslegu og efnahagslegu tilliti. 

 

Á undanförnum árum hafa Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin lagt áherslu 

á það með endurnýjun og breytingum að norrænt samstarf verði lausnamiðaðra og 

fái aukið pólitískt vægi. Síðast í ágúst 2019 samþykktu leiðtogar norrænu 

ríkisstjórnanna sameiginlega framtíðarsýn um að Norðurlönd eigi að verða 

sjálfbærasta og samþættasta svæði heims á árunum fram til 2030. 

 

Þótt Norðurlönd megi vera stolt af mörgu og við eigum að standa vörð um og byggja 

á þeim árangri sem náðst hefur telur flokkahópur jafnaðarmanna í Norðurlandaráði 

þörf á að beina sjónum að því hvernig við getum þróað norrænt samstarf áfram, gert 

það meira skuldbindandi og aukið pólitískt vægi þess. 
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Öflugra Norðurlandasamstarf er mikilvægt til þess að Norðurlönd verði sjálfbærasta 

og samþættasta svæði heims. Með því að tryggja aukið vægi samstarfsins í löndunum 

getum við unnið að sameiginlegum lausnum sem þjóna hagsmunum almennings í 

löndunum. 
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