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Þingfundur Norðurlandaráðs 
Forsætisnefnd Norðurlandaráðs veitti forseta og varaforseta Norðurlandaráðs umboð til að 

semja drög að sérreglum fyrir þingfundinn (21. gr. í starfsreglum). Forseti og varaforseti hafa 

samið eftirfarandi tillögur: 

 

 

1. Hlutverk fundarstjóra 
Fundarstjóri (forseti) fær allt að 10 mínútur til ræðu við þingsetningu. 
Á þingfundinum sér fundarstjóri til þess að reglurnar verði virtar, þar á meðal að: 

- talsmenn flokkahópanna fái ræðutíma ef kostur er í samræmi við stærð hópanna; 
- allir tilkynntir dagskrárliðir fái þann umfjöllunartíma sem áætlaður hefur verið;  
- stuðlað verði að fjörugri umræðu innan áætlaðs tíma; 
- umræðu ljúki þegar áætlaður tími er útrunninn. 

 

2. Ræðutími 
Ræðutími þingfulltrúa og fulltrúa ríkisstjórnanna 

Þingmenn Norðurlandaráðs fá 2 mínútur til að flytja tillögur og nefndarálit eða þegar 
þeir taka til máls í umræðunni. 

Nýkjörinn forseti Norðurlandaráðs frá Noregi  fær 5 mínútur til kynningar á 
formennskuáætlun Norðurlandaráðs 2023. 

Fulltrúar ríkisstjórna fá 5 mínútur til að flytja eða kynna skýrslur ef skriflegt ítarefni 
skýrslu/kynningar liggur ekki fyrir. Fulltrúar ríkisstjórna fá 2 mínútur þegar skriflegt 
ítarefni skýrslu/kynningar liggur fyrir. Auk þess eru 2  mínútur veittar til að flytja 
tillögur eða taka til máls í umræðunni. 

Forsætisráðherra Íslands fær 5 mínútur til kynningar á formennskuáætlun Norrænu 
ráðherranefndarinnar 2023. 

Ræðutími áheyrnarfulltrúa 
Fulltrúi Þingmannaráðs Sama hefur rétt til að tjá sig undir öllum dagskrárliðum. 

Ræðutími fulltrúa Þingmannaráðs Sama er 2 mínútur. 
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Ræðutími gesta 
Fulltrúi Norðurlandaráðs æskunnar hefur rétt til að tjá sig undir öllum dagskrárliðum. 

Ræðutími fulltrúa Norðurlandaráðs æskunnar er 2 mínútur. 

 
Aðrir þinggestir hafa rétt til að tjá sig undir dagskrárliðnum „Alþjóðlegt  samstarf“. 
Ræðutími gesta er 2 mínútur. 

Andsvör 
Þingfulltrúar og fulltrúar ríkisstjórna geta fengið að veita andsvör við öllum ræðum. 

Óski fulltrúi eftir að veita andsvar, ber honum að gefa merki meðan á ræðu stendur 
eða við lok hennar. 

Þeim sem andsvarinu er beint til gefst strax kostur á að svara. 

Um andsvör gildir 1 mínútu ræðutími. 

Um öll svör við andsvari gildir 1 mínútu ræðutími. 

Forsetinn sker úr um fjölda og röð andsvara.  

Forsetinn getur gefið sama þingfulltrúa eða fulltrúa ríkisstjórnar kost á allt að tveimur 
andsvörum í hverri umferð orðaskipta. 

Öll andsvör verða veitt úr sætum. 

Sérlegur ræðutími 
Ræðutími: Norrænn leiðtogafundur 2022 
Forsætisráðherra Noregs fær 5 mínútur í upphafsræðu við setningu leiðtogafundarins .  

Ræðutími annarra forsætisráðherra er 3 mínútur. 

Þingfulltrúar, Þingmannaráð Sama og Norðurlandaráð æskunnar fá 1 mínútu til 
fyrirspurna og athugasemda úr sætum við ræðu forsætisráðherranna  – fyrst taka til 
máls fulltrúi forsætisnefndar og skráðir fulltrúar flokkahópanna. 

Forsætisráðherrarnir fá 2 mínútur til að svara. 

 
Ræðutími: Skýrsla utanríkisráðherranna 
Utanríkisráðherra Noregs fær 5 mínútna ræðutíma við upphaf dagskrárliðarins.  

Ræðutími annarra norrænna utanríkisráðherra (fulltrúi álenskra stjórnvalda hefur rétt 
til að tjá sig) er 2 mínútur. 

Þingfulltrúar, Þingmannaráð Sama og Norðurlandaráð æskunnar fá 2 mínútna 
ræðutíma að upphafsræðum utanríkisráðherranna loknum. 

Þingfulltrúar, Þingmannaráð Sama og Norðurlandaráð æskunnar fá 1 mínútu til 
andsvars við öllum ræðum. Um svör við andsvari gildir 1 mínútu ræðutími. 

Svör ráðherranna fá 2 mínútur. 

 
Ræðutími: Alþjóðlegir gestaræðumenn og umræða 
Gestaræðumaður hefur rétt til að taka til máls við upphaf umræðu um erindi 
gestaræðumanns.  
Gestaræðumaður fær 20 mínútur í upphafsræðu, og 2 mínútur til að svara hverju sinni.  
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Þingfulltrúar, áheyrnarfulltrúar og Norðurlandaráð æskunnar fá 1 mínútu í fyrirspurnir 
og athugasemdir úr sætum að loknu erindi gestafyrirlesara  – fyrst taka til máls skráðir 
fulltrúar flokkahópanna. 

 
Ræðutími: Fyrirspurnatími samstarfsráðherranna 
Samstarfsráðherra Noregs fær 3 mínútur til kynningar á skýrslu. 

Ræðutími annarra samstarfsráðherra er 2 mínútur. 

Þingfulltrúar, Þingmannaráð Sama og Norðurlandaráð æskunnar fá 1 mínútu í 
fyrirspurnir og athugasemdir úr sætum við ræðu samstarfsráðherranna  – fyrst taka til 
máls fulltrúi forsætisnefndar og skráðir fulltrúar flokkahópanna. 

Samstarfsráðherrarnir fá 2 mínútur til að svara. 

Forseti getur gefið þingfulltrúum orðið til að flytja viðbótarfyrirspurn. 

Ræðutími: Viðbúnaðarmál á Norðurlöndum 
Samstarfsráðherra Noregs fær 3 mínútur til kynningar á skýrslu, að því loknu fá 
dómsmálaráðherra Íslands og formaður Haga-samstarfsins þrjár mínútur hvort. 

Ræðutími annarra ráðherra er 2 mínútur. 

Þingfulltrúar, Þingmannaráð Sama og Norðurlandaráð æskunnar fá 1 mínútu til 
fyrirspurna og athugasemda úr sætum við ræður ráðherranna  – fyrst taka til máls 
skráðir fulltrúar flokkahópanna. 

Svör ráðherranna fá 2 mínútur. 

 
3. Aðrar reglur um framkvæmd þingfundar 
 
Sætaskipan í salnum 

- Þingmenn Norðurlandaráðs sitja með flokkahópum sínum. Vinstri flokkarnir sitja ef 
kostur er vinstra megin í salnum og hægri flokkarnir hægra megin, séð frá ræðustól.  

- Þingmannaráð Sama og Norðurlandaráð æskunnar fá tvö sæti hvort. Norðurlandaráð 
æskunnar hefur tvö sæti sem Norðurlandaráð æskunnar getur skipað að eigin vild 
miðað við þingdagskrá.  

Atkvæðagreiðslur 
- Atkvæðagreiðslur verða rafrænar. Sé slíkur búnaður ekki fyrir hendi fer atkvæða-

greiðsla fram eins og venjan er í þinghúsinu. 

Fundargerð 
- Allt þinghald verður fært skriflega og orðrétt í gerðabók og hljóðritað þar að auki. 

 

Forsætisnefnd vísar að öðru leyti í starfsreglur Norðurlandaráðs. 
 


