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Endanlega afgreidd og viðhaldin tilmæli, innri ákvarðanir og 

pólitískt samráð 2022 

Afgreidd mál  

Forsætisnefnd Norðurlandaráðs og fagnefndir leggja til að Norðurlandaráð taki til 

greina eftirfarandi svar við tilmælum og líti á sem endanlega afgreidd. 

 
Tilmæli Heiti tillögu Tillaga 

31/2018 Þingmannatillaga um skyldubundna sáttameðferð 
fyrir forsjárhafa við skilnað að borði og sæng  

A 1734/välfärd 

20/2019 Nefndarálit um þingmannatillögu um 
Norðurlöndin sem forystusvæði á sviði sjálfbærs 
fiskeldis og bláa hagkerfisins  

A 1772/vekst 

11/2020 Landsdeildartillaga um fjölmiðla- og 
upplýsingalæsi  

A 1842/kultur 

16/2020 Nefndartillaga um norræna 
samanburðargreiningu á afleiðingum skólalokana 
fyrir nemendur  

A 1845/kultur 

2/2021 Þingmannatillaga um norrænt samstarf um 
nýtingu kolefnisviðtaka í því skyni að auka 
skilvirkni í starfi að loftslagsmálum  

A 1773/hållbart 

6/2021 Þingmannatillaga um að draga úr koldíoxíði í 
nýbyggingum  

A 1812/holdbart 

7/2021 Þingmannatillaga um samstarf um stjórnun 
úlfastofnsins  

A 1838/hållbart 

8/2021 Þingmannatillaga um að draga úr aðgangi barna 
og ungmenna að klámi í samfélaginu  

A 1797/välfärd 

9/2021 Þingmannatillaga um „The Global Gag Rule“  A 1837/välfärd 

12/2021 Þingmannatillaga um rafvæðingu Norðurlanda  A 1775/tillväxt 

13/2021 Þingmannatillaga um sameiginlega norræna 
stefnu í öryggismálum varðandi fimmtu kynslóðar 
farsímanet  

A 1819/presidiet 

15/2021 Þingmannatillaga um sameiginlega norræna 
samantekt á viðbrögðum við kórónukreppunni frá 
norrænum sjónarhóli  

A 1854/presidiet 

16/2021 Þingmannatillaga um norrænt samstarf varðandi 
stefnu ESB í málefnum norðurslóða  

A 1876/presidiet 
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18/2021 Þingmannatillaga um reglur um ríkisstyrki á 
Norðurlöndum  

A 1800/vekst 

21/2021 Þingmannatillaga um aukið samstarf norrænna 
sendiráða við að aðstoða börn og ungmenni sem 
orðið hafa fyrir heiðurskúgun við að komast heim  

A 1816/välfärd 

22/2021 Þingmannatillaga um að viðhalda frjálsri för á 
Norðurlöndum þegar hættuástand ríkir  

A 1850/presidiet 

29/2021 Þingmannatillaga um norræna 
bóluefnaframleiðslu  

A 1871/välfärd 

31/2021 Þingmannatillaga um norræna bankaþjónustu í 
rauntíma  

A 1864/tillväxt 

32/2021 Þingmannatillaga um að draga úr lokun 
höfundarréttarvarins efnis eftir svæðum  

A 1865/kultur 

33/2021 Þingmannatillaga um stuðning Norðurlanda við 
íblöndun 5% lífeldsneytis í flugvélaeldsneyti  

A 1867/tillväxt 

34/2021 Þingmannatillaga um samnorræna stefnu 
varðandi niðurrif á vindmyllum og endurvinnslu á 
úrgangi frá vindmylluiðnaðinum  

A 1852/holdbart 

37/2021 Nefndartillaga um stafrænar lausnir á 
menntasviði  

A 1861/kultur 

38/2021 Um sjóð æskunnar fyrir líffræðilega fjölbreytni og 
loftslagsmál  

A 1862/holdbart 

39/2021 Nefndartillaga um framtíðarskipan vinnumála 
(Future of Work) á Norðurlöndum 

A 1869/vækst 

40/2021 Nefndartillaga um meiri Norðurlönd í skólanum  A 1888/kultur 

42/2021 Þingmannatillaga um aukið öryggi með New York-
líkaninu  

A 1818/välfärd 

43/2021 Þingmannatillaga um sjálfbæran námugröft og 
jarðefnavinnslu á Norðurlöndum  

A 1873/vekst 

44/2021 Þingmannatillaga um norrænar aðgerðir um 
náttúrulegar lausnir til að binda og geyma 
koldíoxíð  

A 1823/hållbart 

46/2021 Þingmannatillaga um samnorrænar reglur um 
forsjárdeilur og deilur um umgengnisrétt sem 
teygja sig yfir landamæri  

A 1832/tillväxt 

50/2021 Landsdeildartillaga um samnorrænt kerfi 
rafrænna skilríkja (e-ID) 

A 1848/tillväxt 

51/2021 Þingmannatillaga um norrænt yfirlit um notkun á 
læknisþjónustu á netinu 

A 1858/välfärd 

52/2021 Þingmannatillaga um norræna áætlun um 
háhraðajárnbrautir  

A 1868/tillväxt 

54/2021 Þingmannatillaga um aðgerðir til að stemma stigu 
við ofauðgun í Eystrasaltinu  

A 1805/hållbart 
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55/2021 Þingmannatillaga um jafnt aðgengi að menntun 
og velferð fyrir heyrnarskerta á 
NorðurlöndumMeð vísan til 45. og 56. gr.  

A 1840/kultur 

56/2021 Þingmannatillaga um jafnt aðgengi að menntun 
og velferð fyrir heyrnarskerta á Norðurlöndum  

A 1840/kultur 

4/2022 Þingmannatillaga um viðurkenningu á stafrænum 
ökuskírteinum innan Norðurlanda  

A 1890/tillväxt 

5/2022 Þingmannatillaga um sjálfbæra vöruflutninga  A 1895/tillväxt 

9/2020 Ráðherranefndartillaga um nýja samstarfsáætlun 
Norrænu ráðherranefndarinnar um byggðaþróun 
og skipulagsmál  

B 333/vækst 

17/2021 Ráðherranefndartillaga um samstarfsáætlun 
Norrænu ráðherranefndarinnar um málefni 
norðurslóða 2022–2024  

B 336/præsidiet 

30/2021 Samstarfsáætlun ráðherranefndarinnar um 
atvinnulíf 2022-2024  

B 337/vækst 

35/2021 Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 
2022  

B 314/præsidiet 

53/2021 Norræn samstarfsáætlun um orkumál 2022–2024  B 338/vækst 

3/2022 Samstarfsáætlun ráðherranefndarinnar um 
aðlögunarmál  

B 341/velfærd 

 

Bíður pólitísks samráðs  

Forsætisnefnd Norðurlandaráðs og fagnefndir leggja til að Norðurlandaráð taki til 

greina eftirfarandi svar við tilmælum og bíði pólitísks samráðs. 

 
Tilmæli Heiti tillögu Tillaga 

12/2019 Þingmannatillaga um samnorrænt 
faggildingarkerfi fyrir osteópata 

A 1808/kultur 

3/2021 Þingmannatillaga um vetni á Norðurlöndum  A 1839/tillväxt 

4/2021 Þingmannatillaga um vetni á Norðurlöndum  A 1839/tillväxt 

26/2021 Þingmannatillaga um norrænt samstarf á sviði 
viðbúnaðar  

A 1866/presidiet 

28/2021 Þingmannatillaga um eflingu neyðarviðbúnaðar á 
Norðurlöndum  

A 1883/præsidiet 

36/2021 Nefndartillaga um samnorræna endanlega 
geymslu fyrir NORM-úrgang  

A 1860/holdbart 

41/2021 Nefndartillaga um sjóð æskunnar fyrir líffræðilega 
fjölbreytni og loftslagsmál  

A 1862/holdbart 

49/2021 Þingmannatillaga um sameiginleg stefnu um 
íþróttaviðburði á Norðurlöndum og stuðning við 

A 1843/kultur 
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framkvæmd íþróttaviðburða fyrir börn og 
ungmenni á Norðurlöndum  

1/2022 Forsætisnefndartillaga um almannavarnir á 
norðurlöndum  

A 1878/presidiet 

 

 

Aflokið pólitískt samráð  

Forsætisnefnd Norðurlandaráðs og fagnefndir leggja til að Norðurlandaráð taki til 

greina eftirfarandi pólistískt samráð og líti á sem endanlega afgreitt. 

 

Tilmæli Heiti tillögu Tillaga 

2/2020 Forsætisnefndartillaga um að ríkisstjórnirnar fjalli 
um stefnu Norðurlandaráðs um samfélagsöryggi  

A 1830/presidiet 

 


