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Bakgrunnur 

Mikilvægt er að stýra norrænu samstarfi á þann hátt að markmið 
framtíðarsýnarinnar um að Norðurlönd standi árið 2030 fremst í heimi þegar 
kemur að samþættingu ríkjanna og skynsamlegum loftslagslausnum náist. Nú 
stendur fyrir dyrum milliúttekt sem lögð verður til grundvallar við gerð 
fjárhagsáætlana næstu ára. Við bendum á að framlög til norræns samstarfs hafa 
farið minnkandi með árunum sem hlutfall af fjárlögum ríkjanna. Það hefur orðið 
til þess að sífellt minni fjármunir eru til ráðstöfunar í norrænu samstarfi. Ef þetta 
bitnar á tækifærum íbúa á Norðurlöndum til að eiga samskipti yfir landamærin er 
í raun unnið gegn þeirri framtíðarsýn sem við viljum gera að veruleika. 
 
Í dag eru margar fjármögnunarleiðir í boði fyrir norrænar samstarfsstofnanir. 
Þrátt fyrir það segjast margar þeirra eiga í erfiðleikum með að fjármagna 
starfsemi sína. Þrátt fyrir það segjast margar þeirra eiga í erfiðleikum með að 
fjármagna starfsemi sína, til dæmis þegar koma þarf á nýju samstarfi og 
samstarfsnetum. Þegar ekki er auðvelt að fá stuðning fyrir verkefni á alþjóðlegu 
stigi/innan ESB og ekki heldur innanlands geta þau auðveldlega lent milli stafs 
og hurðar. Þá hafa þeir styrkir sem hægt er að sækja um á norrænum vettvangi 
með tímanum orðið afmarkaðri og verkefnamiðaðri. 
 
Mikilvægt er að í dag sé hægt að auka stuðning við einstök verkefni og einstakar 
aðgerðir og þann möguleika þarf að tryggja og þróa. Til að slíkir styrkir komi að 
notum þarf þó öflugar og virkar stofnanir sem geta leitað uppi og rekið 
þýðingarmikil verkefni. Ókosturinn við það að norrænar samstarfsstofnanir 
neyðast í miklum mæli til að reiða á verkefnastyrki er að slíkt getur skapað 
verulega óvissu fyrir viðkomandi stofnanir. Þessar stofnanir þurfa á 
grunnfjármögnun að halda en neyðast stöðugt til að skapa ný verkefni til að lifa 
af. 
 



 

 
2 / 2 

Til að fleiri Norðurlandabúar eigi þess kost að eiga samskipti yfir landamæri 
skiptir öllu að kostur sé á grunnfjármögnun, stuðningur fáist til að koma upp 
nýjum samstarfsnetum og áfram verði unnt að afla verkefnastyrkja. Þar að auki 
þarf að gera norrænum æskulýðssamtökum auðveldara að afla fjár til starfsemi 
sinnar á varanlegum grundvelli, því að það starf er ein meginforsenda þess að 
halda megi uppi öflugu norrænu samstarfi. 
 
Flokkahópur miðjumanna telur þess vegna að bæta þurfi starfsskilyrði norrænna 
samstarfssamtaka, því að þannig er stuðlað að öflugra lýðræðisstarfi. Þessi 
vegna þarf að gefa fleiri norrænum samstarfssamtökum kost á að sækja um 
grunnfjármögnun. 
 
Flokkahópur miðjumanna er þeirrar skoðunar að í tengslum við milliúttektina og 
undirbúning næsta fjárhagstímabils eigi Norræna ráðherranefndin að kanna 
leiðir til að gera fjármögnun grunnrekstrar norrænna samstarfssamtaka skýrari. 
Flokkahópur miðjumanna telur einnig að kortleggja beri hvaða leiðir norræn 
æskulýðssamtök geta farið til að afla sér styrkja í hverju landi, með það fyrir 
augum að draga upp skýrari mynd af forsendum þessara samtaka til að halda 
starfi sínu uppi. Tilgangurinn væri þó einnig sá að geta boðið samtökum af þessu 
tagi betri ráðgjöf. 
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