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Afgreiðsla Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 
 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin um 

 stofnun ráðherranefndar um innviði með samgöngumál og stafvæðingu á 

sínu verksviði 

Tillaga 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini því til Norrænu ráðherranefndarinnar 

 

að hafa forgöngu um stofnun ráðherranefndar um innviði með samgöngumál og 

stafvæðingu á Norðurlöndum á sínu verksviði; 

að samgöngur á Norðurlöndum verði eins loftslagsvænar og kostur er. 

Skýring 

Flokkahópur jafnaðarmanna vísar til einróma samþykktar á þinginu á Akureyri árið 

2018 – Tilm. 6/2018: Stefna í samgöngumálum á Norðurlöndum með því markmiði að 

stofna ráðherranefnd um samgöngumál. Hópurinn veitir því athygli að fram að þessu 

hafi skort vilja hjá ríkisstjórnunum til að verða við ósk Norðurlandaráðs þrátt fyrir að 

hún hafi verið ítrekuð nokkrum sinnum. 

 

Samgöngumál og stafvæðing eru miklir áhrifaþættir í allri loftslagsvinnu.  

Eigi okkur að takast að draga úr losun og ná markmiðum okkar í loftslagsmálum 

ræður formfast og metnaðarfullt samstarf á sviðinu úrslitum um hin grænu umskipti. 

 

Þar sem samþykktin hefur ekki hlotið framgang hjá ríkisstjórnunum leggur hópurinn 

til að stofnuð verði ráðherranefnd um innviði með samgöngumál og stafvæðingu á 

Norðurlöndum á sínu verksviði og að ráðherranefndin beri einnig ábyrgð á að 

samgöngur á Norðurlöndum verði eins loftslagsvænar og kostur er.  

 

Hópurinn veitir því eftirtekt að meðan á viðræðum stóð um fjárhagsáætlunargerð 

ársins 2022 skuldbatt ráðherranefndin sig til að halda áfram samræðum um 

möguleika á norrænni ráðherranefnd um samgöngumál. 

 

Sjónarmið nefndarinnar 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin styður tillöguna um að ríkisstjórnir 

Norðurlandanna setji á fót ráðherranefnd um innviði með vísan til einróma 

ákvörðunar þingmanna Norðurlandaráðs á þinginu á Akureyri 2018 – Tilm. 6/2018: 
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Stefna í samgöngumálum á Norðurlöndum.  

 

Nefndinni er ljóst að til þessa hefur ekki verið neinn vilji af hálfu ríkisstjórnanna til að 

fylgja eftir ákvörðun Norðurlandaráðs, þrátt fyrir ítrekaðar áskoranir í þá veru. 

 

Svarið við Tilm. 6/2018 frá ríkisstjórnum Norðurlandanna sem barst í september 2018 

var að mati nefndarinnar ekki nægjanlega skýrt og Norðurlandaráð óskaði því eftir 

pólitísku samráði, sem samkvæmt samkomulagi milli Norðurlandaráðs og Norrænu 

ráðherranefndarinnar yrði haldið innan 12 mánaða. Því miður hefur ekkert pólitískt 

samráð farið fram þrátt fyrir að í maí 2022 voru liðnir 41 mánuður.   

 

Þar eð ákvörðuninni hefur ekki verið fylgt eftir innan ríkisstjórna og að samgöngumál 

og stafræn þróun eru orðnir lykilþættir í loftslagsmálum, leggur nefndin til að komið 

verði á fót ráðherranefnd um innviðamál sem hafi samgöngumál og stafræna þróun á 

Norðurlöndum á sínu verksviði, og skuli ráðherranefndin einnig fara með skipulag og 

samræmingu grænna umskipta í sjálfbærum samgöngum á Norðurlöndum.  

 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin hefur á árinu 2022 unnið með 12 

þingmannatillögur sem varða innviði, u.þ.b. 40% allra þingmannatillagna, sem 

staðfestir þörfina á ráðherranefnd um innviðamál. Takið eftir að 

þingmannatillögurnar varða árið 2022, síðan árið 2018 hefur verið fjallað um fjölda 

tilmæla um innviðamál í Norðurlandaráði. 

 

Almennt 
1. A 1755 Stefna í samgöngumálum á Norðurlöndum 

2. A 1899 Stofnun ráðherranefndar um innviði með samgöngumál og 

stafvæðingu á sínu verksviði   

Í lofti 
3. A 1867 Stuðningur Norðurlanda við íblöndun 5% lífeldsneytis í 

flugvélaeldsneyti  

4. A 1886 Norðurlönd sem jarðefnaeldsneytislaus flugmarkaður árið 2040 

Þessar tvær tillögur voru sameinaðar í sameiginleg tilmæli sem varða sjálfbæra 

innviði í lofti (Tilm. 33/2021).  

 

Til sjávar 
5. A 1771 Rafvæðing siglinga og hafna 

Á landi 
6. A 1775 Rafvæðing Norðurlanda   

7. A 1868 Norræn áætlun um háhraðajárnbrautir 

8. A 1895 Sjálfbærir vöruflutningar 

Stafræn þróun 
9. A 1890 Viðurkenning á stafrænum ökuskírteinum innan Norðurlanda 

10. A 1864 Norræn bankaþjónusta á rauntíma 
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11. A 1848 Samnorrænt kerfi rafrænna skilríkja (e-ID) 

12. A 1897 Rafrænn vettvangur fyrir greiðslur innanlands og milli Norðurlandanna 

 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin sér auk þess að í skýrslu Jan-Erik Enestams 

Stefnumótandi úttekt: Almannavarnir á Norðurlöndum, er lagt til að MR-DIGITAL 

verði gert að fastri ráðherranefnd um innviðamál þar sem bæði ráðherrar 

samgöngumála og stafrænnar væðingar taki þátt, en það yrði við óskum 

nefndarinnar um norræna ráðherranefnd um innviðamál. 

 

Álandseyjum, 29. júní 2022 

Anders Eriksson (ÅF) 

Kjell-Arne Ottosson (KD) 

Per Olav Tyldum (Sp) 

Orla Hav (S) 

Karianne B. Bråthen (A) 

 

Anna Vikström (S) 

Liv Kari Eskeland (H) 

Orri Páll Jóhannsson (VG) 

Freddy André Øvstegård (SV) 

Tor André Johnsen (FrP) 

 


