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Þingmannatillaga 
um að efla norrænu landamæranefndirnar 

Tillaga 

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að starf landamæranefndanna verði eflt og að þegar á þessu ári verði 

grunnfjárveiting til allra 12 nefndanna aukin 

að árleg grunnfjárveiting til hverrar af landamæranefndunum 12 verði aukin 

úr 400.000 DKK, eins og nú er, í 750.000 DKK á tímabilinu 2021–2024 

að lagt verði mat á starfsemi landamæranefndanna með það fyrir augum að 

styrkja þær enn betur í samræmi við þær áherslur sem Norðurlandaráð hefur í 

norrænu samstarfi. 

Bakgrunnur 

Landamæranefndirnar vinna gott starf við að reka ýmis verkefni þvert á landamæri 

Norðurlanda og gerðar eru auknar kröfur til þeirra um aðkomu að þeim aðgerðum 

sem Norðurlandaráð stendur fyrir. Á sama tíma eru efnahagslegar forsendur með 

þeim hætti að fjárveitingar til landamæranefndanna hafa ekki verið leiðréttar m.t.t. 

vísitölu í yfir 10 ár.  

 

Vel starfandi landamæranefndir eru nauðsynlegar ef okkur á að takast að halda uppi 

góðri starfsemi og vekja athygli á norrænu samstarfi á ólíkum svæðum.  
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Landamæranefndirnar eru einnig helsta tenging okkar við fulltrúa atvinnulífsins og 

stjórnsýslunnar á hverju svæði og skipta því miklu máli fyrir það starf og þau markmið 

sem Norðurlandaráð leggur áherslu á, svo sem bættar samgöngur, öflugri 

atvinnuþróun og aukin menningarskipti og gagnkvæman skilning.  
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