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Afgreiðsla Forsætisnefnd   

   

  

Nefndarálit um B 339/præsidiet Fjárhagsáætlun Norrænu 

ráðherranefndarinnar 2023                  

Forsætisnefnd leggur til  
 
að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar  

 

að samþykkja ráðherranefndartillögu um fjárhagsáætlun Norrænu 

ráðherranefndarinnar fyrir árið 2023, sem að meðtöldu samkomulaginu um 

fjárhagsáætlun milli Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar nemur 

samtals 22,5 millj. da.kr. 

 

að MR-SAM álykti: 

 

• að ákveðið hafi verið að viðræður verði milli Norðurlandaráðs og Norrænu  

ráðherranefndarinnar til að komast, eins og unnt er, að sameiginlegum 

skilningi um fjárhagsáætlanir og grundvallaratriði þeirra fyrir komandi 

tímabil. 

 

• að ákveðið hafi verið að halda áfram viðræðum við Norðurlandaráð um að 

koma hugsanlega á fót ráðherranefnd um samgöngumál.  

 

• að ákveðið hafi verið að núverandi og næsta formennskuland Norrænu 

ráðherranefndarinnar fundi með núverandi og næsta formennskulandi 

Norðurlandaráðs í lok árs 2022 til að ræða gerð norrænna fjárhagsáætlana til 

framtíðar. 

 

Bakgrunnur 

Fyrri hluta árs 2022 fóru fram pólitískar viðræður Norðurlandaráðs og Norrænu 

ráðherranefndarinnar um fjárhagsáætlunartillögu ráðherranefndarinnar 2023 og lauk 

þeim með eftirfarandi breytingum og verkefnum – sem eru meðtalin í endanlegri 

ráðherranefndartillögu um fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir árið 

2023 – sem nemur 22,5 millj. danskra króna.  

Að meðtöldu samkomuaginu um fjárhagsáætlun eru tveir tiltölulega stórir sjóðir sem 

nema 3,75 millj. da.kr. til menningarmála og sex millj. da.kr. til menntamála og 

rannsókna. Þessu fjármagni skal í kjölfarið skipt í samráði milli Norrænu þekkingar- og 
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menningarnefndarinnar og annars vegar menningargeirans og hins vegar mennta- og 

rannsóknarsviðs. Þessa sjóði má m.a. nota til að hækka sumar þeirra upphæða sem 

getið er í samkomulaginu um fjárhagsáætlun á sviði menningarmála og á mennta- og 

rannsóknarsviði. 

 

Verkefni á sviði menningarmála (8.750.000 da.kr. samtals):  

 

að MR-SAM veiti 3.750.000 da.kr. í markvissar aðgerðir á sviði menningarmála sem eiga 

að stuðla að samþættingu Norðurlanda. Menningarsvið sér um framkvæmd 

aðgerðanna. MR-SAM skiptir fjárveitingum í samræmi við áherslur framtíðarsýnarinnar 

á grundvelli tillagna frá MR-K að loknum viðræðum menningarsviðs og Norrænu 

þekkingar- og menningarnefndarinnar. 

 

að MR-SAM – auk fjárveitinga í upphaflegri tillögu að fjárhagsáætlun – veiti 1.000.000 

da.kr. til Norræna hússins í Reykjavik (NOREY). 

 

að MR-SAM – auk fjárveitinga í upphaflegri tillögu að fjárhagsáætlun – veiti 1.000.000 

da.kr. til Norðurlandahússins í Færeyjum (NLH). 

 

að MR-SAM – auk fjárveitinga í upphaflegri tillögu að fjárhagsáætlun – veiti 250.000 

da.kr. til Norrænu stofnunarinnar á Álandseyjum (NIPÅ). 

 

að MR-SAM – auk fjárveitinga í upphaflegri tillögu að fjárhagsáætlun – veiti 450.000 

da.kr. til menningarstyrkjaáætlunarinnar, sem Norræna stofnunin á Grænlandi (NAPA) 

hefur til umráða. 

 

að MR-SAM – auk fjárveitinga í upphaflegri tillögu að fjárhagsáætlun – veiti 1.000.000 

da.kr. til Norræna menningarsjóðsins.  

 

að MR-SAM veiti 1.000.000 da.kr. til Norrænu blaðamannamiðstöðvarinnar í starfsemi, 

sem þróar vandaða blaðamennsku á Norðurlöndum, og sem á þann hátt vinnur gegn 

falsfréttum og vísvitandi dreifingu rangra upplýsinga.  

 

að MR-SAM veiti 50.000 da.kr. til Orkester Norden. 

 

að MR-SAM veiti 250.000 da.kr. til Norrænu bókmenntavikunnar. 

 

Verkefni á sviði mennta- og rannsóknarmála (6.500.000 da.kr. samtals):  

 

að MR-SAM veiti 6.000.000 da.kr. í verkefni á vegum MR-U. MR-SAM skiptir 

fjárveitingum í samræmi við áherslur framtíðarsýnarinnar á grundvelli tillagna frá MR-U 
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að loknum viðræðum mennta- og rannsóknarsviðs og Norrænu þekkingar- og 

menningarnefndarinnar. 

 

að MR-SAM – auk fjárveitinga í upphaflegu tillögunni að fjárhagsáætlun – veiti 500.000 

da.kr. til að efla „Norrænt tungumálasamstarf“ á vegum mennta- og rannsóknarsviðs.  

 

Verkefni á öðrum sviðum (7.250.000 da.kr. samtals): 

 

að fagsvið umhverfis- og loftslagsmála veiti 3.000.000 da.kr. til svonefnds „Norræns 

æskulýðssjóðs fyrir loftslagsmál og líffræðilega fjölbreytni“ en í hann getur ungt fólk 

sótt um styrk til að skipuleggja eða taka þátt í norrænum verkefnum sem eru hvetjandi 

fyrir ungmenni á Norðurlöndum til að beita sér að loftslagsmálum og líffræðilegri 

fjölbreytni. Ungt fólk fær sjálft ákvörðunarrétt um fjármögnun og reynt verður að tengja 

styrkina við norræn verkefni sem þegar eru starfrækt með þátttöku unga fólksins. 

Fjárveitingarnar má nýta út árið 2025.  

 

að MR-SAM veiti 500.000 da.kr. til að fylgja eftir tillögum Enestam-skýrslunnar um að 

efla samstarf um almannavarnir á Norðurlöndum.  

 

að MR-SAM veiti 250.000 da.kr. til að efla starf varðandi stjórnsýsluhindranir milli 

Norðurlanda.  

 

að MR-SAM veiti 250.000 da.kr. til samstarfs á sviði samgöngumála. 

 

að MR-SAM – auk fjárveitinga í upphaflegu tillögunni að fjárhagsáætlun – veiti 250.000 

da.kr. til fjármögnunar kennslugáttarinnar „Norðurlönd í skólanum“ undir liðnum 

starfsstyrkur til Sambands norrænu félaganna. Þar með varðar eyrnamerkingin til 

„Norðurlanda í skólanum“ alls 1.050.000 da.kr. af starfsstyrknum. 

 

að MR-SAM – auk fjárveitinga í upphaflegu tillögunni að fjárhagsáætlun – veiti 

1.000.000 da.kr. til að efla samstarf um sýklalyfjaónæmi. 

 

að MR-SAM veiti 1.000.000 da.kr. til að efla almannavarnir á Norðurlöndum á sviði 

félags-, heilbrigðis- og jafnréttismála. 

 

að MR-SAM – auk fjárveitinga í upphaflegu tillögunni að fjárhagsáætlun – veiti 500.000 

da.kr. til að efla Nordjobb. 

 

að MR-SAM veiti 500.000 da.kr. til sérstakra hátíðarhalda í tilefni af degi Norðurlanda 

2023 fyrir ungt fólk í skólum á Norðurlöndum. 
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Auk ofangreinds samkomulags um fjárhagsáætlun var eftirfarandi einnig liður í 

samkomulaginu um fjárhagsáætlunina:  

MR-SAM tekur – í framhaldi viðræðna við Norðurlandaráð – eftirfarandi fram:  

 

ákveðið hefur verið að viðræður verða milli Norðurlandaráðs og Norrænu 

ráðherranefndarinnar til að komast, að því marki sem hægt er, að sameiginlegum 

skilningi um fjárhagsáætlanir og grundvallaratriði þeirra fyrir komandi tímabil. 

 

ákveðið hefur verið að halda áfram viðræðum við Norðurlandaráð um að koma 

hugsanlega á fót ráðherranefnd samgöngumála.  

 

ákveðið hefur verið að núverandi og næsta formennskuland Norrænu 

ráðherranefndarinnar fundi með núverandi og næsta formennskulandi Norðurlandaráðs 

í lok árs 2022 til að ræða gerð norrænna fjárhagsáætlana í framtíðinni. 

 

Í því skyni að efla og bæta samstarf Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar 

um gerð norrænu fjárhagsáætlunarinnar (fjárhagsáætlunar Norrænu 

ráðherranefndarinnar) lagði Norðurlandaráð fram óskir til Norrænu 

ráðherranefndarinnar um áherslur í fjárhagsáætlun fyrr en áður eða strax í janúar. Eftir 

þetta hafa nokkrir fundir verið haldnir og samráð verið milli formennskulands 

Norðurlandaráðs og formennskulands Norrænu ráðherranefndarinnar um 

fjárhagsáætlun 2023.   

 

14. desember 2021 komu formennskulönd Norðurlandaráðs árin 2021 og 2022 til fundar 

við formennskulönd Norrænu ráðherranefndarinnar sömu ár til að fylgja eftir 

samkomulagi um málamiðlun vegna fjárhagsáætlunarinnar fyrir árið 2022.  

Fundinum var meðal annars ætlað að brúa bil milli ára og formennskulanda og milli 

samningaviðræðna og samninga einstakra ára, með það í huga að bæta og styrkja 

vinnubrögð við gerð fjárhagsáætlunar, pólitískt samráð og norræna samvinnu. 

Fundarmenn ræddu eftirfylgni samkomulags um málamiðlun vegna 

fjárhagsáætlunarinnar 2022, hugmyndir um ný vinnubrögð við gerð fjárhagsáætlunar 

og væntanlega fjárhagsáætlun 2023. 

 

21. desember 2021 sendu formennskulönd Norrænu ráðherranefndarinnar árin 2021 og 

2022 formennskulöndum Norðurlandaráðs sömu ár bréf með þökkum fyrir góðan fund, 

ásamt loforði um að vinna enn frekar úr tillögu um ný vinnubrögð við gerð 

fjárhagsáætlunar með samstarfsráðherrunum, og með ósk um að fá áherslur 

Norðurlandaráðs varðandi fjárhagsáætlun 2023 eins skjótt og kostur væri á nýju ári til að 

geta fylgt þeim óskum eftir á sem bestan hátt. 
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11. janúar 2022 sendu formennskulönd Norðurlandaráðs árin 2021 og 2022 

formennskulöndum Norrænu ráðherranefndarinnar sömu ár bréf um óskir 

Norðurlandaráðs um áherslur í norrænu fjárhagsáætluninni fyrir árið 2023. Áherslur 

Norðurlandaráðs taka mið af óskum sem hafa borist frá fagnefndum, flokkahópum og 

forsætisnefnd Norðurlandaráðs.  

Ábendingunum var komið tiltölulega snemma á framfæri í samræmi við tillögu 

Norðurlandaráðs um bætt vinnubrögð við gerð fjárhagsáætlunar – og í samræmi við þá 

beiðni Norrænu ráðherranefndarinnar að óskir Norðurlandaráðs um áherslur bærust 

áður en ákvörðun yrði tekin um fjárhagsramma fagsviðanna á fundi 

samstarfsráðherranna í febrúar.  

 

25. janúar 2022 sat formennskuland Norrænu ráðherranefndarinnar fund 

forsætisnefndar þar sem norski samstarfsráðherrann, sem er formaður Norrænu 

ráðherranefndarinnar í ár, ræddi fjárhagsáætlun 2023 og ný vinnubrögð við gerð 

fjárhagsáætlunar ásamt forsætisnefnd.  

Forsætisnefnd veitti formennskulandinu áframhaldandi umboð til að halda viðræðunum 

áfram.  

Talsmenn flokkahópanna í Norðurlandaráði um fjárhagsáætlun komu einnig saman til 

fundar til að ræða áherslur Norðurlandaráðs vegnar fjárhagsáætlunar 2023 og tillögu 

um ný vinnubrögð við gerð fjárhagsáætlunar. 

 

8. febrúar 2022 tók formennskuland Norðurlandaráðs þátt í fundi samstarfsráðherranna 

í Norrænu ráðherranefndinni þar sem forseta gafst færi á að setja fram óskir 

Norðurlandaráðs til samstarfsráðherraranna um áherslur í fjárhagsáætlun 2023 og 

tillöguna um ný vinnubrögð við gerð fjárhagsáætlunar. Þessi fundur var ekki upphaflega 

á dagskrá heldur óskaði Norðurlandaráð eftir honum til að styrkja pólitískt samráð og 

Norræna ráðherranefndin var sammála því. 

Síðar á sama fundi samþykktu samstarfsráðherrarnir fjárhagsramma fyrir fagsvið 

Norrænu ráðherranefndarinnar í fjárhagsáætlun 2023. Ákveðið var að víkja ekki frá 

upphaflegum fjögurra ára ramma um fjárhagsáætlanir áranna 2021–2024. Það hafði í 

för með sér að samkomulag Norðurlandaráðs og ráðherranefndarinnar um 

fjárhagsáætlun 2022 (15,1 milljón danskra króna o.fl.) var ekki lagt til grundvallar við 

ákvörðun fjárhagsramma ársins 2023. Í fjárhagsrömmum fyrir árið 2023 var ekki heldur 

tekið tillit til þeirra óska Norðurlandaráðs í bréfinu til ráðherranefndarinnar að hrinda 

ekki í framkvæmd verulegum niðurskurði á sviði menningar- og menntamála árið 2023.  

 

7. mars 2022 komu formennskulönd Norðurlandaráðs og Norrænu 

ráðherranefndarinnar saman í Ósló til viðræðna um norrænu fjárhagsáætlunina fyrir 

árið 2023. Einnig var fjallað um tillögu að nýjum vinnubrögðum við gerð 

fjárhagsáætlunar. Á fundinum lagði Norræna ráðherranefndin fram tillögu um 
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samkomulag um fjárhagsáætlun með 17 breytingartillögum sem námu alls 15,0 

milljónum danskra króna. 

 

18. mars 2022 komu formennskulönd Norðurlandaráðs og Norrænu 

ráðherranefndarinnar saman á fjarfundi með viðræðum um fjárhagsáætlunina. 

Norðurlandaráð tilkynnti að það gæti samþykkt 15 af breytingartillögunum 17 en að 

upphæðir tveggja breytingartillagna sem menningargeirinn og menntageirinn ættu að 

setja í forgang í samráði við Norrænu þekkingar- og menningarnefndina væru of lágar. 

19,4 millj. da.kr. skildu á milli aðilanna. Munurinn lá fyrst og fremst í því að 

Norðurlandaráð miðaði við fjárhagsáætlun 2022 og vildi ekki skera niður innan norræna 

menningar- og menntunargeirans í fjárhagsáætlun 2023 miðað við árið 2022. Norræna 

ráðherranefndin miðaði hins vegar við fjögurra ára tímabilið 2021-2024, sem m.a. felur í 

sér töluverk mikinn sparnað innan norræna menningar- og menntunargeirans til að 

fjármagna önnur norræn verkefni. 

 

21. mars 2022 funduðu talsmenn flokkahópanna um fjárhagsáætlun og forsætisnefnd í 

tengslum við þemaþing Norðurlandaráðs. Staða viðræðna um fjárhagsáætlun, að 

meðtöldum breytingartillögum Norrænu ráðherranefndarinnar, var kynnt og rædd, og 

einnig síðasta tillaga að málamiðlun frá Norðurlandaráði. Talsmenn flokkahópanna um 

fjárhagsáætlun og forsætisnefnd studdu málamiðlunartillöguna. 

 

26. apríl 2022 funduðu samstarfsráðherrarnir m.a. til að ræða samningaviðræðurnar um 

fjárhagsáætlunina.  

 

Maí 2022: Eftir fund MR-SAM sendi formennska Norrænu ráðherranefndarinnar 

formennsku Norðurlandaráðs bréf um að Norræna ráðherranefndin vildi halda 

viðræðunum áfram en að hún gæti ekki samþykkt allar óskir Norðurlandaráðs og að 

MR-SAM geti ekki vikið frá tilteknum grundvallaratriðum í fjárhagsáætlun ársins 2023. 

 

Formennskuland Norðurlandaráðs sendi svarbréf til formennskulands Norrænu 

ráðherranefndarinnar með ósk um að halda viðræðunum áfram um leið og tekið var 

fram að aðilarnir væru ósammála um viðmið viðræðnanna o.fl. Til að miða viðræðunum 

áfram var lagt til að ágreiningurinn um grundvallaratriði og viðmið viðræðnanna verði 

tekinn upp í tengslum við undirbúning fyrir fjárhagsáætlanir næstu ára til að það verði 

eins og frekast er unnt samkomulag milli Norðurlandaráðs og Norrænu 

ráðherranefndarinnar um grundvallaratriði og innihald fjármálaáætlana til fleiri ára í 

senn. 

 

2. júní 2022 funduðu forseti og varaforseti Norðurlandaráðs með formennskulandi 

Norrænu ráðherranefndarinnar og komu sér saman um tillögu að samkomulagi um 
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fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2023, en hún beið samþykktar 

forsætisnefndar og samstarfsráðherranna (MR-SAM).  

Tillagan að samkomulagi fól í sér breytingar á fjárhagsáætlun sem nema 22,5 millj. 

da.kr., einkum á fjárveitingum til menningar- og menntamála á Norðurlöndum. 8,75 m. 

da.kr. til viðbótar til Ráðherranefndarinnar um menningarmál (MR-K), 6,5 millj. da.kr. til 

viðbótar til Ráðherranefndarinnar um menntamál og rannsóknir (MR-U), 3 millj. da.kr. 

til viðbótar í styrki til verkefna ungs fólks á Norðurlöndum um loftslagsmál og 

líffræðilega fjölbreytni og 4,25 millj. da.kr. til viðbótar til nokkurra annarra verkefna. Í 

samkomulaginu fyrir árið 2023 felst einnig að Norðurlandaráð og Norræna 

ráðherranefndin vinni að því, eins og unnt er, að komast að sameiginlegum skilningi um 

fjárhagsáætlanir og grundvallaratriði þeirra fyrir komandi tímabil. Auk þess hefur verið 

komist að samkomulagi um að halda áfram umræðum um ráðherranefnd um 

samgöngumál og núverandi og komandi formennskur hittist til að ræða samstarf um 

fjárhagsáætlanir til framtíðar. 

Samkomulagið um fjárhagsáætlunina var sent til forsætisnefndar í skriflegu ferli svo að 

unnt væri að skila svari til Norrænu ráðherranefndarinnar eins skjótt og kostur væri og 

áður en MR-SAM ættu að taka afstöðu til tillögu framkvæmdastjórans að 

fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2023 í júní. 

 

Skrifstofurnar – flokkahópar, landsdeildir, Norðurlandaráð æskunnar og skrifstofa 

Norðurlandaráðs – fjölluðu einnig um málamiðlunina um fjárhagsáætlun á fundi 

skrifstofanna 7. júní 2022. 

Samkomulagið um fjárhagsáætlunina var samþykkt í skriflegu ferli með 

athugasemdum. 

 

23. júní 2022 funduðu talsmenn Norðurlandaráðs um fjárhagsáætlun með formennsku 

og framkvæmdastjóra Norðurlandaráðs til að ræða samkomulagið um 

fjárhagsáætlunina og tillögu Norrænu ráðherranefndarinnar að fjárhagsáætlun 2023 

nánar.  

 

29. júni 2022 fjallaði forsætisnefnd Norðurlandaráðs um tillögu framkvæmdastjóra 

Norrænu ráðherranefndarinnar að fjárhagsáætlun 2023 að meðtöldu samkomulaginu 

við Norðurlandaráð um fjárhagsáætlunina. 

Í kjölfarið sendi formennska Norðurlandaráðs bréf til formennsku Norrænu 

ráðherranefndarinnar með staðfestingu á samþykki forsætisnefndar Norðurlandaráðs á 

samkomulaginu um fjárhagsáætlun, og formennska Norrænu ráðherranefndarinnar 

sendi bréf til formennsku Norðurlandaráðs með staðfestingu á að samstarfsráðherrarnir 

hefðu samþykkt samkomulagið um fjárhagsáætlunina.  

 

Samkomulagið um fjárhagsáætlunina varð þannig liður í endanlegri 

ráðherranefndartillögu um fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2023. MR-
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SAM samþykktu endanlegu ráðherranefndartillöguna í september. Samkvæmt 

upplýsingum frá skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar var ráðherranefndartillagan 

tölulega séð eins og tillaga framkvæmdastjórans að fjárhagsáætlun, sem forsætisnefnd 

og MR-SAM sitt í hvoru lagi fjölluðu um í júní 2022. 

 

Í sumar sem leið gátu flokkahópar Norðurlandaráðs gert athugasemdir við 

fjárhagsáætlanir Norrænu ráðherranefndarinnar 2023, 2024 og væntanlegan 

fjárhagsramma til margra ára. Á fundunum í september voru tillögur flokkahópanna 

einnig ræddar í fagnefndum Norðurlandaráðs og forsætisnefnd.  

 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin á – samkvæmt samkomulaginu um 

fjárhagsáætlun – í samstarfi við menningar- og menntasvið Norrænu 

ráðherranefndarinnar, að leggja áherslu á tvo sjóði sem nema sex millj. da.kr. til kennslu 

og rannsókna og 3,75 millj. da.kr. til menningarmála. Nefndin hefur fjallað um málið og 

tillögur frá flokkahópum o.fl. 

 

 

Sjónarmið Norrænu þekkingar- og menningarnefndarinnar 

 

Á fundum sínum 28. júní og 7. september 2022 ræddi Norræna þekkingar- og 

menningarnefndin tillögu Norrænu ráðherranefndarinnar að fjárhagsáætlun fyrir árið 

2023 og þann niðurskurð á sviði menningarmála og annars vegar menntamála og hins 

vegar rannsóknarmála sem þar er lagður til.  

  

Nefndin er einhuga um að hvetja norrænu samstarfsráðherrana til að endurskoða þá 

ákvörðun sína að fjármagna grænar aðgerðir með fjármagni frá menningar- og 

menntamálum. 

   

Að ráðast í niðurskurð á þessum sviðum er aðgerð sem ekki hefur verið hugsuð til enda, 

er óskynsamleg og ósjálfbær. Þvert á móti hefur þörfin á fjárfestingum á sviði 

menningar, menntamála og rannsókna aukist í kjölfar faraldursins.  

Afleiðingar þess að afturkalla meðal annars öll framlög til Orkester Norden, Norrænu 

bókmenntavikunnar, norræns málþings fyrir upprennandi rithöfunda á Biskops Arnö og 

Nordisk Panorama eru afdrifaríkar fyrir jafnt þátttakendur sem norrænan almenning.  

 

Frekari niðurskurður er boðaður fyrir árið 2024, sem meðal annars felur í sér að fast 

framlag til Menningarhúss skandinavíska félagsins í Róm/Circolo Scandinavo hverfur 

alveg, að fjárveitingar til norrænu húsanna í Færeyjum og á Íslandi auk norrænu 

stofnananna á Grænlandi og Álandseyjum, Norræna menningarsjóðsins, Norrænu 

menningargáttarinnar og styrkjaáætlana til menningarmála rýrna enn frekar.  
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Á sama hátt hafa norrænu menntamálaráðherrarnir neyðst til að skera niður framlög til 

m.a. norræna tungumálasamstarfsins og þeirrar vinnu sem lögð hefur verið í að efla 

símenntun á Norðurlöndum á vegum Norræna samstarfsnetsins um nám fullorðinna.  

 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin telur ógerlegt að eiga í langvarandi samstarfi 

á sviði menningar- og menntamála á þessum forsendum. Það að þurfa ár hvert að bíða 

til að sjá hvort Norðurlandaráði, í viðræðum um fjárhagsáætlun, takist að endurheimta 

fjárveitingar í heild eða að hluta til skapar óviðunandi vinnuaðstæður fyrir aðila í 

norrænu samstarfi á sviði menningar- og menntamála.  

 

Auk þess að starfsemi og verkefni eru lögð niður hverfur einnig tækifærið til samstarfs 

við aðra styrktaraðila þar sem norrænt fjármagn fær alltaf eða bætist við fjármagn frá 

löndunum. Þeir aðilar sem vilja hefja norrænt verkefni munu verða í vafa um hvort finna 

megi norræna fjármögnun og þar með jafnvel hætta við hugmyndina.  

 

Að þessu sögðu telur nefndin að það samkomulag sem náðst hefur um fjárhagsáætlun 

ársins 2023 að því er varðar svið mennta- og menningarmála sé ásættanlegt en hefur 

eftirfarandi athugasemdir fyrir hvort svið um sig: 

 

Menntun og rannsóknir 

Nefndin telur að þær fjárveitingar sem náðst hefur samstaða um til norræna 

tungumálasamstarfsins séu í lægri kantinum með tilliti til þess mikla niðurskurðar sem 

sviðið hefur mátt þola á síðastliðnum tveimur árum.  

 

Nefndin mun í október eiga viðræður við embættismannanefndina um menntamál (EK-

U), sem sér um fjárhagsáætlun í umboði ráðherranefndarinnar um menntamál (MR-U), 

um þær óráðstöfuðu sex millj. da.kr. sem samkvæmt samkomulaginu á að skipta að 

loknum viðræðum milli Norrænu þekkingar- og menningarnefndarinnar (UKK) og EK-U. 

EK-U hefur sent tillögu sem var rædd á fundi UKK 7. september. EK-U leggur til að 

þremur millj. da.kr. verði ráðstafað til NordForsk til að efla rannsóknaráætlunina um 

velferð barna og ungmenna í kjölfar COVID. Tveimur millj. da.kr. til að efla Norræna 

samstarfsnetið um nám fullorðinna og einni millj. da.kr. til nýs átaks um að efla 

þekkingu á því hvernig laða megi fleiri úr hópi ungs fólks í verknám. 

 

UKK studdi þessa tillögu um skiptingu en mun lýsa yfir áhyggjum vegna þess að 

fjármögnun eflingar norræna tungumálasamstarfsins verði rýrð. 

 

Menningarsamstarfið 

UKK telur að þær fjárveitingar sem samstaða hefur náðst um séu viðunandi að 

undanskildum þeim 50000 dönsku krónum sem fara til Orkester Norden. Áhersla verður 

lögð á Orkester Norden í komandi viðræðum við norrænu menningarmálaráðherrana á 
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þingi Norðurlandaráðs um óráðstafaðar 3,75 millj. da.kr. Þá mun UKK leggja áherslu á 

þá starfsemi og þau verkefni sem samkvæmt tillögu menningarmálaráðherranna að 

fjárhagsáætlun munu verða án framlaga árið 2023, þ.e.a.s. Norrænt málþing fyrir 

upprennandi rithöfunda á Biskops Arnö og Nordisk Panorama. Nefndin lét einnig í ljós 

ósk um að efla menningarsamstarf Sama og þær áætlanir sem úthluta fjármagni beint 

til norrænna menningaraðila þ.e.a.s. Lista- og menningaráætlunarinnar og Norræn-

baltnesku ferðaáætlunarinnar. Nefndin vill leggja áherslu á aðgerðir sem efla norræna 

tungumálasamstarfið og óskar því eftir að menningar- og tungumálaáætlunin Volt verði 

efld. 

 

Nefndin telur einnig að umsamdar fjárveitingar til kennslugáttarinnar Norðurlönd í 

skólanum séu ónógar og að þær beri að auka.  

 

Sjónarmið forsætisnefndar 
Forsætisnefnd tekur fram að Norðurlandaráð hefur fengið margar óskir um áherslur í 

fjárhagsáætlun 2023 með í samkomulaginu um fjárhagsáætlunina. Þar sem viðræður 

hafa átt sér stað, og tveir aðilar þurfa að ná samkomulagi, hefur Norðurlandaráð þó ekki 

fengið allar óskir sínar með í samkomulaginu. Mestar deilur hafa staðið um forsendur 

viðræðnanna og grundvallarregluna um fastan fjárhagsramma til fjögurra ára á árunum 

2021–2024 með tiltölulega miklum niðurskurði á sviði menningar- og menntamála.  

 

Samkomulagið um fjárhagsáætlun inniheldur 22,5 millj. da.kr., en þar af fer meirihlutinn 

í að efla norræna menningu, menntun og rannsóknir, en einnig er veitt verulegu 

fjármagni í önnur verkefni.  

 

Forsætisnefnd leggur mikla áherslu á að í samkomulaginu fyrir fjárhagsáætlun ársins 

2023 felist einnig að Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin vinni að því, eins og 

unnt er, að komast að sameiginlegum skilningi um fjárhagsáætlanir og grundvallaratriði 

þeirra fyrir komandi tímabil. Auk þess hefur verið komist að samkomulagi um að halda 

áfram umræðum um ráðherranefnd um samgöngumál og núverandi og komandi 

formennskur hittist til að ræða samstarf um fjárhagsáætlanir til framtíðar. 

 

Forsætisnefnd telur það vera jákvætt að tiltölulega háum fjárhæðum skuli einnig vera 

ráðstafað í samkomulaginu um fjárhagsáætlunina, þar sem nefndir Norðurlandaráðs 

eiga að taka þátt í að skera úr um einstakar áherslur. Það verður gert í samráði og 

samstarfi milli sviðsins og fulltrúa Norðurlandaráðs í nefndinni. Þetta er góð leið til að 

efla pólitískt samráð og samstarf Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar, 

og til að ná enn víðtækari sátt um fjárhagsáætlunina hjá fleiri þingmönnum 

Norðurlandaráðs. 
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Forsætisnefnd tekur undir sjónarmið Norrænu þekkingar- og menningarnefndarinnar, 

þar á meðal hvatninguna til Norrænu ráðherranefndarinnar um að endurskoða 

niðurskurð á sviði menntamála, rannsókna og menningarmála, auk áherslu á þá sjóði, 

sem ráðstafað er í samkomulaginu um fjárhagsáætlun milli Norðurlandaráðs og 

Norrænu ráðherranefndarinnar til menningarmála, menntamála og rannsókna. 

 

Forsætisnefnd telur almennt séð að áform um niðurskurð á fjárhagsramma Norrænu 

ráðherranefndarinnar á sviði Norrænu ráðherranefndarinnar um menningarmál og 

Norrænu ráðherranefndarinnar um menntamál og rannsóknir byggi á ákvörðun 

samstarfsráðherranna frá febrúar 2020, fáeinum dögum áður en Norðurlönd urðu fyrir 

barðinu á Covid-19 með þar af leiðandi lokunum og takmörkunum. Þessi tími hefur 

bitnað illa á mörgum, ekki síst menningarlífi, ungu fólki og menntastofnunum. Þar sem 

við á Norðurlöndum höfum orðið fyrir barðinu á einum versta heimsfaraldri í seinni tíð, 

þarf einnig að taka tillit til þess í fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar. 

 

Norðurlandaráð hefur óskað eftir að sá niðurskurður sem var samþykktur fyrir 

heimsfaraldurinn verði geymdur þar til Norræna ráðherranefndin hefur látið fram fara 

boðað mat og áhrifagreiningu og metið áformaðan niðurskurð í samræmi við þann nýja 

veruleika sem norrænt samstarf – þar á meðal menningarlífið og menntastofnanir, eru 

hluti af. 

 

Forsætisnefnd telur að þátttaka ungs fólks í pólitískri ákvarðanatöku og framkvæmd 

heimsmarkmiðanna, Parísarsamkomulagsins og samnings SÞ um líffræðilega 

fjölbreytni séu mikilvægur þáttur í því að ná markmiðum um græn umskipti samfélaga 

okkar. Norðurlöndin verða að halda áfram að styðja við þann eldhug sem ríkir meðal 

ungs fólks. Því þarf að vinna áfram að góðri lausn sem getur skapað fjárhagslegan 

grundvöll til að hrinda í framkvæmd þeim mörgu og góðu tillögum sem ungt fólk á 

Norðurlöndum hefur lagt fram. Það samræmist einnig vel norrænu framtíðarsýninni til 

ársins 2030 um að Norðurlöndin verði sjálfbært og samþætt svæði á heimsmælikvarða. 

 

Forsætisnefnd telur að Norðurlandaráð hafi nú um margra ára skeið beint fyrirspurnum 

til Norrænu ráðherranefndarinnar með tímabærri ósk um að koma aftur á fót 

Ráðherranefnd um samgöngumál, í tilmælum Norðurlandaráðs, tillögum fyrir 

framkvæmdaáætlunina, og tillögum að breyttum áherslum í fjárhagsáætlun. 

Endurvakin Ráðherranefnd um samgöngumál fellur vel að Framtíðarsýninni til ársins 

2030, bæði með tilliti til aðlögunarmála og grænna umskipta, auk tillits til 

almannavarna, stefnu í öryggismálum o.fl. Forsætisnefnd leggur áherslu á að ráðið 

óskar enn eftir að Ráðherranefnd um samgöngumál/innviðamál verði komið á fót. 

 

Forsætisnefnd tekur fram að Norræna ráðherranefndin hefur haft ónotað fé og 

rekstrarafgang undanfarin ár. Forsætisnefnd telur að Norræna ráðherranefndin ætti að 
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leggja til hliðar hluta af þessum rekstrarafgangi til að fjármagna þær áherslur sem óskað 

er eftir á sviði grænna umskipta í framkvæmdaáætluninni og á tímabili 

fjárhagsáætlunarinnar 2021–2024. Á þann hátt mætti komast hjá niðurskurði í norrænu 

samstarfi á sviði menningarmála, menntunar og rannsókna, um leið og Norræna 

ráðherranefndin gæti lagt til hliðar auka fjármagn til verkefna varðandi umhverfis- og 

loftslagsmál. Forsætisnefnd telur auk þess að eðlilegt væri að Norðurlandaráði gæfist 

færi á að hafa áhrif á ráðstöfun hugsanlegs ónotaðs fjár. 

 

Forsætisnefnd telur að viðræður um fjárhagsáætlun í tengslum við fjárhagsáætlun 

Norrænu ráðherranefndarinnar 2022 og 2023 hafi verið skref í rétta átt til að efla 

samstarfið en vill benda á að áfram er þörf á nánara samstarfi milli Norrænu 

ráðherranefndarinnar og Norðurlandaráðs – pólitískt og stjórnsýslulega – í 

fjárhagsáætlunarferlinu í framtíðinni. Forsætisnefnd væntir þess því að núverandi og 

næsta formennska Norrænu ráðherranefndarinnar fundi með Norðurlandaráði í 

desember 2022 til að hefja umræður um gerð norrænna fjárhagsáætlana í framtíðinni. 
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