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hvað varðar samstarf á sviði viðbúnaðar  

 

Greinargerð 

Tilmælin eru svohljóðandi:  
 

Norðurlandaráð ákveði  

 

að óska eftir árlegri skýrslu frá ráðherrum þjóðaröryggismála og almannavarna 

 

Svar norrænu ríkisstjórnanna 

Ríkisstjórnir Norðurlandanna hafa veitt athygli þátttöku Norðurlandaráðs í samvinnu 

á sviði almannaöryggis og almannavarna á Norðurlöndum. Ríkisstjórnirnar líta þetta 

jákvæðum augum.  
 

Norræn samvinna á sviði almannaöryggis og almannavarna er tengd svonefndu 

Haga-samstarfi þar sem fram fer stöðug vinna um kröftug Norðurlönd án landamæra. 

Á vegum Haga-samstarfsins er unnið að fjölda verkefna sem hafa norrænt notagildi. 

Samstarfinu er fylgt eftir með árlegum fundum norrænu ráðherrana sem fara með 

málaflokka almannaöryggis og almannavarna. Þar fá viðkomandi ráðherrar skýrslur 

og leggja pólitískan grunn að frekara starfi í niðurstöðum fundanna. Samstarf á milli 

stofnana sem og yfirvalda á Norðurlöndum er náið og sú sátt sem ríkir um samnorræn 

verkefni og framkvæmd þeirra skiptir miklu máli í þeirri vinnu sem fram fer til að 

draga úr veikleikum og auka viðbragðsgetu. Samvinnan hefur hagnýta nálgun og er 

löguð að breytingum á hættu og ógnum hverju sinni. Litið er jákvæðum augum að 

Norðurlandaráð taki þátt í vinnu á sviði almannaöryggis. 

 

Tilmælin um árlega skýrslugjöf til Norðurlandaráðs eru aftur á móti talin óskýr. 
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Norrænu ríkisstjórnirnar skortir útskýringu á hvað felst í tilmælunum hvað varðar 

tilgang, innihald og umfang. Enn fremur gæti tillagan um árlega skýrslugjöf haft það í 

för með sér að festur yrði í sessi „tilkynningastrúktúr“ í norrænu samstarfi um 

almannaöryggi og almannavarnir. Umgjörð þeirrar norrænu samvinnu sem þegar er í 

gangi virkar vel og forðast ætti hvers konar skrifræði. Frekar skuli leggja áherslu á 

samráð og gagnkvæman skilning á milli Haga-samstarfsins og Norðurlandaráðs.  

 

Norrænu ráðherrarnir sem fara með málefni almannaöryggis og almannavarna 

(„Haga-ráðherrarnir“) hafa tekið vel í aukið samráð við Norrænu ráðherranefndina og 

Norðurlandaráð. Mikilvægi samstarfsins við Norðurlandaráð er tíundað bæði í 

niðurstöðum ráðherrafundarins í Kaupmannahöfn árið 2020 og ráðherrafundarins í 

Helsingfors árið 2021. Ráðherrarnir hafa lagt áherslu á að auka skuli gagnkvæman 

skilning á milli Haga-samstarfsins og Norðurlandaráðs um almannaöryggi og 

almannavarnir og að framvegis mætti meta erindi sem koma frá ráðinu út frá 

samhengi Haga-samstarfsins. 

 

Enn fremur hafa Haga-ráðherrarnir lagt áherslu á að sú umgjörð sem þegar er um 

norrænt samstarf sé fullnægjandi og að samvinnu Norðurlanda um almannaöryggi sé 

áframhaldið innan fyrirliggjandi ramma. Sú leið sé til þess fallin að auka samfellu í 

þróun og eflingu almannaöryggis og almannavarna og draga úr skrifræði.  

 

Norrænu ríkisstjórnirnar benda á að farið hafi verið fram á rannsókn til að kortleggja 

núverandi norrænt samstarf um aðfangaöryggi og almannavarnir. Auk þess er 

rannsókninni ætlað að kanna möguleika á nýju samstarfi á þessu sviði, sem ekki væri 

endurtekning á fyrirliggjandi umgjörð. Sú athygli sem Norðurlandaráð veitir 

almannaöryggi og almannavörnum er áhugaverð viðbót við það samstarf sem 

Norðurlöndin eiga þegar í til að efla og þróa viðnámsþrótt norrænna samfélaga enn 

frekar. 

 

Ekki verður að sinni orðið við tilmælum um árlega skýrslugjöf. Norrænu 

ríkisstjórningar líta það hins vegar jákvæðum augum að auka samráð á milli 

Norðurlandaráðs og Haga-samstarfsins.  

 

Sjónarmið nefndarinnar 

Á fundi í febrúar 2022 tóku samstarfsráðherrarnir, MR-SAM, ákvörðun um að fylgjast 

með eftirfylgni norræns samstarfs á sviði neyðarviðbúnaðar. Settur var á stofn 

samráðshópur á vegum norrænu samstarfsnefndarinnar (NSK) undir forystu 

formennskulandsins. Samráðshópurinn mun með aðstoð skrifstofunnar fylgjast með 

frekari vinnu að eftirfylgni á norrænum neyðarviðbúnaði í samstarfi við viðeigandi 

fagsvið Norrænu ráðherranefndarinnar og viðeigandi stofnanir utan Norrænu 

ráðherranefndarinnar. Samráðshópurinn mun skila reglulegum skýrslum til norrænu 

samstarfsnefndarinnar (NSK)/samstarfsráðherranna (MR-SAM). 

 

MR-SAM mun semja skýrslu með heildaryfirliti um eftirfylgni til forsætisráðherranna 

og Norðurlandaráðs á þinginu haustið 2022. 
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Forsætisnefndin fagnar vinnunni og hlakkar til að sjá niðurstöðu hennar. 

Forsætisnefnd gerir ráð fyrir því að eiga pólítískt samráð við MR-SAM á 

Norðurlandaráðsþingi þegar skýrslan um vinnuna og Tilm. 26/2021 verður lögð fram.  

 

Jafnframt óskar forsætisnefnd eftir að ráðherra formennskulandsins sem fer fyrir 

neyðarviðbúnaði taki þátt í samráðinu við þingmenn Norðurlandaráðs um Tilm. 

26/2021 og skýrslu samstarfsráðherranna á þingi Norðurlandaráðs. 
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