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Nefndarálit forsætisnefndarinnar um 

þingmannatillögu 
um að auka vægi norræns samstarfs í löndunum 

Tillaga 

Forsætisnefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna 

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 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna 

að þær efni til sameiginlegra viðræðna ásamt Norðurlandaráði um það 

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

norræns samstarfs. 

 

Þingmannatillagan var fyrst rædd á fundi forsætisnefndar í Maríuhöfn 28. júní 2019 

og hlaut tillagan góðar undirtektir.  

 

Tillöguna er að finna í heild sinni hér:  

https://www.norden.org/sites/default/files/2022-08/A%201914_PRE_IS.pdf 

 

Sjónarmið forsætisnefndar 

Vægi norræns samstarfs í löndunum skiptir afar miklu máli fyrir norræna samvinnu nú 

og þegar fram líða stundir.  

 

Norðurlandaráð hefur á undanförnum árum sýnt einbeittan vilja til að efla norrænt 

samstarf og auka vægi þess í löndunum. Norðurlandaráð hefur eflt samstarf við 

þjóðþingin, m.a. hefur forsætisnefnd fundað með ESB- og utanríkismálanefndum 

norrænu þjóðþinganna, á þessu ári hafa fagnefndir og forsætisnefnd 

Norðurlandaráðs fundað með viðeigandi nefndum þjóðþinganna en auk þess hefur 

https://www.norden.org/sites/default/files/2022-08/A%201914_PRE_IS.pdf
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skrifstofa Norðurlandaráðs tekið þátt í fundum með fulltrúum skrifstofa landsdeilda 

Norðurlandaráðs (nefndaráðgjöfum/riturum o.fl.).  

 

Þá hefur forseti Norðurlandaráðs setið fundi með forsetum norrænu þjóðþinganna og 

framkvæmdastjóri Norðurlandaráðs hefur átt fundi með sumum skrifstofustjórum 

norrænu þjóðþinganna svo eitthvað sé nefnt.  

 

Auk þess hafa forseti og varaforseti Norðurlandaráðs 2022 lagt áherslu á að efna til 

norrænnar framtíðarráðstefnu á þingi Norðurlandaráðs 2022, en þar munu 

forsætisráðherrar Norðurlanda ræða við þingmenn ráðsins á leiðtogafundi þingsins 

um framtíð norrænnar samvinnu. Verið er að vinna umræðuskjal. Lokaútgáfan verður 

kynnt á fundi forsætisnefndar í september áður en hún verður send til norrænu 

forsætisráðherranna sem umræðugrundvöllur leiðtogafundarins. 

 

Þá hefur forsætisnefnd Norðurlandaráð ákveðið að ráðast í gerð stefnuáætlunar fyrir 

Norðurlandaráð auk þess sem nokkrir þingmenn hafa í skriflegum fyrirspurnum vakið 

máls á nútímavæðingu og uppfærslu á Helsingforssamningnum, en hann hefur ekki 

verið uppfærður í 27 ár. 

 

Norðurlandaráð hefur m.a. bent á mikilvægi þess að norræna ríkisstjórnasamstarfið 

verði útvíkkað og nái til fleiri málaflokka, þá einkum samfélagsöryggis, 

samgöngumála og utanríkis- og öryggismála. 

 

Forsætisnefndin styður tillögu flokkahóps jafnaðarmanna um að hefja sameiginlegar 

viðræður við Norðurlandaráð um hvernig löndin geti í auknum mæli skuldbundið sig 

til að auka vægi norrænnar samvinnu. Forsætisnefndin telur að tillagan sé í góðu 

samræmi við metnað ráðsins um að efla og nútímavæða norrænt samstarf og 

fyrirhugaða umræðu á leiðtogafundi Norðurlandaráðsþings um framtíð norrænnar 

samvinnu. 

 

Maríuhöfn, 26.júní 2022 
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