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Afgreiðsla Norræna þekkingar- og menningarnefndin   

   

  

Nefndarálit um ráðherranefndartillögu um Nordplus 2023–2027 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin leggur til að að Norðurlandaráð beini þeim 
tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar  

 

að hún hrindi í framkvæmd ráðherranefndartillögu um Nordplus 2023–2027 

 

Bakgrunnur 

Norræna ráðherranefndin hefur lagt fram ráðherranefndartillögu um nýjan gildistíma 

Nordplusáætlunarinnar, 2023–2027.  

 

Nordplus er helsta áætlun Norræna ráðherranefndarinnar í tengslum við samvinnu, 

samstarfsnet og hreyfanleika á sviði menntamála. Áætlunin byggist á sams konar 

samstarfi við Eystrasaltsríkin. Drög að nýju áætlunarskjali fyrir Nordplus 2023–2027 voru 

kynnt fyrir nefndinni á þemaþinginu.  

 

Mat var lagt á Nordplus á tímabilinu 2021–20221. Almennt séð sýnir úttektin mjög 

jákvæða mynd af skilvirkri áætlun sem einfalt og þægilegt er að sækja um í gegnum og 

taka þátt í, ásamt því að Nordplus stuðlar að: 

• auknum hreyfanleika og samstöðu á Norðurlöndum og sterkari norrænni 

samkennd 

• myndun tengslaneta 

• miðlun þekkingar og þróun á nýstárlegu námsefni og kennsluðferðum 

• skilningi og áhuga á norrænum tungumálum og menningu 

 

Settar voru fram þrjár tillögur að hugsanlegum framtíðarsviðsmyndum fyrir Nordplus: 

• Að halda áfram í óbreyttri mynd 

• Að aðlaga áætlunina þannig að engin skörun sé við Erasmus-áætlun 

Evrópusambandsins 

• Efla þematengdar áherslur innan hverrar undiráætlunar 

 

Með hliðsjón af jákvæðri umsögn um Nordplus leggja norrænu menntamála- og 

rannsóknarráðherrarnir nú fram ráðherranefndartillögu um nýtt áætlunarskjal fyrir 

Nordplus 2023–2027. Eftir samráðsfundi með fulltrúum menntamálaráðherra 

Eystrasaltsríkjanna, umsýsluaðila Nordplus og áætlunarnefnd Nordplus auk norrænu 

 
1 https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1599172/FULLTEXT02.pdf  

https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1599172/FULLTEXT02.pdf
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þekkingar- menningarnefndarinnar er það mat MR-U/EK-U að mikill stuðningur sé við 

að halda áfram með núverandi áætlun og fyrirkomulag.  

 

Ákveðnar breytingar hafa verið gerðar: 

• Aðlögun að Framtíðarsýn okkar 2030 og aukin áhersla á sjálfbærni 

• Aukin þörf á stafrænu samstarfi 

• Möguleiki á samstarfsverkefnum í tengslum við minnihlutatungumál á 

Norðurlöndum 

 

Sjónarmið nefndarinnar 

Með hliðsjón af niðurstöðu úttektarinnar og samráðs EK-U við fulltrúa 

menntamálaráðherra Eystrasaltsríkjanna, umsýsluaðila Nordplus og áætlunarnefnd 

Nordplus auk norrænu þekkingar- menningarnefndarinnar fyrir hönd Norðurlandaráðs 

er mikill stuðningur við að halda áfram með núverandi áætlun og fyrirkomulag.  

 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin þakkar fyrir hið góða samráð við EK-U um 

Nordplus. Nefndin er einnig samþykk þeim breytingum sem gerðar hafa verið á 

áætluninni.  

 

Nefndin hefur bent á að þörf sé á að einstakir háskólanemar geti sótt um styrki í 

gegnum áætlunina. Þetta kom einnig fram í tilmælum 13/20192. Nefndinni þykir miður 

að ekki hafi verið tekið tillit til þessarar óskar. Norðurlandaráð kann að leggja fram ný 

tilmæli varðandi þetta.   

 

Í ljósi niðurstöðu úttektarinnar og þess að Nordplus er skilvirk áætlun sem skilar 

norrænu notagildi og stuðlar að auknum hreyfanleika nemenda og kennara á 

Norðurlöndum leggur norræna þekkingar- og menningarnefndin til að Norðurlandaráð 

beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar að framlengja áætlunartímabil 

Nordplus til 2023–2027.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.norden.org/sites/default/files/2019-11/Rek.%2013_2019_IS.pdf  

https://www.norden.org/sites/default/files/2019-11/Rek.%2013_2019_IS.pdf
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Norðurlöndum, 11. október 2022 

 

Aron Emilsson (SD) 

Brigitte Klintskov Jekel (KF) 

Camilla Gunell (ÅSD) 

Daniel Riazat (V) 

Edmund Joensen (sb) 

Heidi Viljanen (sd) 

Helge André Njåstad (FrP) 

Helge Orten (H) 

Henrik Møller (S) 

Kathrine Kleveland (Sp) 

Lars Mejern Larsson (S) 

May Britt Lagesen (A) 

Mikko Kinnunen (cent) 

Outi Alanko-Kahiluoto (gröna) 

Peter Seier Christensen (NB) 

Riikka Purra (saf) 

Veronika Honkasalo (vänst) 

Ville Kaunisto (saml) 

 


