
 
 

 

NEFN
RÁÐH

Nefnda

 

ráðhe
um n
norðu

 Tilla1.

 
Forsætis

Norð

að teknu
298/præ
samstarf
norðursk

 Bakg2.

 
Bæði No
málefni 
norðursk
Norðurlö
norðursk
ríkisstjór
Norðurla
norðursk
 
Norræna
norðursk
samstarf
norðursk
verkefnu
ráðherra

 Ums3.

 

NDARÁL
HERRA

arálit fors

erranefn
ýja sam
urskauts

aga forsætis

snefnd leggu

ðurlandaráð 

u tilliti til þei
æsidiet), hrin
fsáætlun No
kautssvæðis

grunnur 

orðurlandará
norðurskau

kautssvæðið
önd ættu a
kautssvæðis
rnanna. Nor
anda sýni m
kautssvæðin

a ráðherr
kautssvæðin
fsáætlanir 
kautssvæðið
um Norrænu
anefndarinna

sagnarferli 

LIT UM
NEFND

sætisnefn

ndartillö
mstarfsá

ssvæðis

snefndar 

ur til að 

mæli með þ

rra sjónarm
ndi í framkvæ
orrænu ráðhe
sins. 

áð og Norræ
utssvæðisins

ð í Reykjavík
að móta sa
sins. Tillag
rðurlandaráð
meiri metna
nu, sem er m

ranefndin 
nu. Frá ári

um 
ð hefur jafn
u ráðherrane
ar gildir frá 2

 

 
ARTILL

ndarinnar

ögu 
ætlun u

sins 

ví að Norræ

iða sem kom
æmd viðmiðu
erranefndari

æna ráðherra
s. Norðurla
k árið 2012
ameiginlega 
gan hlaut 
ð óskar þó 
að varðandi
mikilvægt svæ

hefur ei
inu 1996 
norðurskau

framt komið
efndarinnar.
2015 til 2017

LAGA 

um 

um mále

na ráðherra

ma fram í þe
unarreglunu
nnar um má

anefndin legg
andaráð hé
. Þar kom f
pólitíska s

ekki s
áfram eftir 
 það að b
æði. 

innig bein
hafa verið 

utssvæðið. 
ð fram í öð
 Ný samsta
7. 

efni 

nefndin, 

ssu nefndará
m fyrir 

álefni 

gja mikla áh
élt þemaþin
fram tillaga 
stefnu í má
tuðning n
því að ríkis
eina athygl

nt sjónum
gerðar sé

Áherslan
ðrum áætlun
rfsáætlun N

áliti (B 

herslu á 
ng um 
um að 

álefnum 
norrænu 
sstjórnir 
inni að 

m að 
érstakar 
n á 
num og 
Norrænu 

Blaðsíða 

Norður

B 298/

Fjallað u
Forsæti

Fylgiskj
Ráðherr

Númer 
 
DRÖG 
 

1 af 7 

rlandaráð 

/presidiet 

um í: 
snefnd 

al: 
ranefndartillag

skjals 14-002

ga 

237-3 



 
 
 
 

 

Vegna t
umsagna
norðursk
kemur fr

 Sjón4.

 
Vert væ
umhverf
vert að
norðursk
og Noreg
 
Hvað va
fyrir nor
skýrslun
samstarf
 
Hvað va
leggja á
viðkvæm
 
Ekki k
ráðherra
lítur svo
 
Í síðas
norðursk
spurning
skipuð. 
skipuð g
 

 Niðu5.

Forsætis

Norð

að teknu
298/præ
samstarf
norðursk
 
 
Smellið 

Smellið 
 
 

tímaskorts h
ar en 
kautssvæðis
ram í næsta 

narmið fors

æri að gera
fistækni, til d
 leggja au
kautssvæða 
gs. 

arðar áhersl
rðurskautssv
nni eftir með
f um leit og 

arðar áherslu
herslu á að 

mir og vinna 

kemur ský
anefndin ger
 á að norður

sta kafla s
kautssvæðið
gin vaknar h
Þverfagleg 

gæti Norðurla

urstaða 

snefnd leggu

ðurlandaráð 

u tilliti til þei
æsidiet), hrin
fsáætlun No
kautssvæðis

og skrifið sta

og skrifið na

hefur ráðher
forsætisn

sins heyra u
kafla. 

sætisnefnda

a meira á 
dæmis í teng
ukna áherslu

Norðurlanda

usviðið Sjál
væðið væri g
ð skilvirkari h
björgun í ha

usviðið Umh
greina hvað
að verndun 

rt fram 
rir ráð fyrir 
rskautssvæð

segir að s
ð. Verkefni 
hver eigi að
samhæfing 
andaráð hug

ur til að 

mæli með þ

rra sjónarm
ndi í framkvæ
orrænu ráðhe
sins. 

að, dag, má

afn 

 

rranefndartil
nefndarmaðu
undir hefur 

ar 

tveimur svi
gslum við ná
u á innra, 
a, einkum no

fbær atvinn
gagnlegt að f
hætti, þar á 
afi (SAR).  

verfi, náttúr
a hlutar norð
þeirra svæð

hversu m
að verja til 

ðið sé áhersl

skipa eigi 
þessarar n

ð taka þau 
er erfitt vi

gsanlega ver

ví að Norræ

iða sem kom
æmd viðmiðu
erranefndari

nuð, ár 

Smelli

lagan ekki 
ur sá 
látið skoðu

iðum. Anna
ámugröft. Hi

svæðisbun
orðurhluta F

nuþróun í  s
fylgja tillögu
meðal að ef

ra og loftsla
ðurskautssv
ða.  

miklum fjár
áætlunarinn
usvið, svo þ

norræna 
nefndar eru 
að sér ef n
iðfangsefni. 
rið henni til r

na ráðherra

ma fram í þe
unarreglunu
nnar um má

ið og skrifið 

verið send 
sem 

un sína í ljó

ars vegar v
ns vegar gæ

ndið samsta
Finnlands, Sv

samstarfsáæ
unum í Stolte
fla og þróa n

g væri gagn
æðisins eru 

rmunum N
nar. Norðurla
þar á ekki að

ráðgjafanefn
svo mikilv

nefndin verð
Ef nefndin 

ráðgjafar. 

nefndin, 

ssu nefndará
m fyrir 

álefni 

nafn 

víða til 
málefni 

ós. Hún 

varðandi 
æti verið 

rf milli 
víþjóðar 

ætluninni 
enberg-
norrænt 

nlegt að 
sérlega 

Norræna 
andaráð 
spara.  

nd um 
væg að 
ður ekki 

verður 

áliti (B 

Blaðsíða 

Norður

B 298/

Fjallað u
Forsæti

Fylgiskj
Ráðherr

Númer 
 
DRÖG 
 

 

 

Norður

B 298/

Fjallað u
Forsæti

Fylgiskj
Ráðherr

Númer 
 
DRÖG 
 

2 af 7 

rlandaráð 

/presidiet 

um í: 
snefnd 

al: 
ranefndartillag

skjals 14-002

rlandaráð 

/presidiet 

um í: 
snefnd 

al: 
ranefndartillag

skjals 14-002

ga 

237-3 

ga 

237-3 



 
 
 
 

 Blaðsíða 3 af 7 

Norðurlandaráð 

B 298/presidiet 

Fjallað um í: 
Forsætisnefnd 

Fylgiskjal: 
Ráðherranefndartillaga 

Númer skjals 14-00237-3 
 
DRÖG 
 

 

 

Norðurlandaráð 

B 298/presidiet 

Fjallað um í: 
Forsætisnefnd 

Fylgiskjal: 
Ráðherranefndartillaga 

Númer skjals 14-00237-3 
 
DRÖG 
 

RÁÐHERRANEFNDARTILLAGA 

Til 

Norðurlandaráð 
Afrit 

Framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar 
Frá 

Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar – skrifstofa framkvæmdastjóra 
Efni 

Samstarfsáætlun um málefni norðurskautssvæðisins 2015-2017
(ráðherranefndartillaga til Norðurlandaráðs) 

 

Samstarfsáætlun um norðurskautssvæðið 2015-2017 
(ráðherranefndartillaga til Norðurlandaráðs) 

 
1. Inngangur 
 
Á norðurskautssvæðinu gerast breytingarnar hratt og vandinn verður 
sífellt sýnilegri. Loftslagsbreytingar í heiminum valda náttúru og íbúum 
norðurskautssvæðisins miklum erfiðleikum. Meðalhitastig á 
norðurskautssvæðinu hækkar, ísbreiðan og hafísinn bráðna og opna 
aðgang að náttúruauðlindum á svæðinu. Þetta hefur afleiðingar fyrir 
náttúruna, samfélag og íbúa á norðurskautssvæðinu en skapar jafnframt 
ný tækifæri. Nýjar siglingaleiðir, vaxandi orkuþörf heimsins og tækniþróun 
gerir að verkum að hægt er að nýta auðlindir við þær erfiðu aðstæður sem 
ríkja á norðurslóðum. Norðurlönd vilja að við nýtingu þessara nýju 
tækifæra sem eru að skapast verði einstakri og viðkvæmri náttúru 
norðurskautssvæðisins sýnd virðing og tillitssemi. Jafnframt þarf að 
standa vörð um lífskjör og þróun íbúa á norðurslóðum. Sjálfbær 
atvinnulífsþróun og uppbygging nútímavelferðarsamfélags til hagsbóta 
fyrir íbúana er lykilatriði.  
 
Samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir norðurskautssvæðið 
hefur frá árinu 1996 skilað sér í hundruðum verkefna, í starfsemi af ýmsu 
tagi á norðurskautssvæðinu og pólitískum aðgerðum sem snerta allt frá 
lofslagsbreytingum, umhverfi og náttúru, og sjálfbærri þróun til 
heilbrigðis, menningar og færniþróunar. Starfsemin hefur eitt sameiginlegt 
markmið: Að stuðla að sjálfbærri þróun þar sem virðing er borin fyrir 
náttúrunni og velferð íbúa norðurskautssvæðisins.  
 
Samstarfsáætlunin fyrir norðurskautssvæðið kemur til viðbótar við aðrar 
áætlanir, stefnumið og starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar sem 
snertir málefni svæðisins. 
 
2. Markmið samstarfs Norðurlanda um norðurskautssvæðið 
 
Norðurlönd ætla að tryggja sjálfbæra þróun á norðurskautssvæðinu 
 
Sjálfbær þróun á norðurskautssvæðinu snýst um það að ná jafnvægi milli 
ábyrgðarfullrar stýringar á náttúruauðlindunum annars vegar og hins 
vegar atvinnulífsþróunar sem kemur íbúunum til góða. Breytingarnar á 
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norðurslóðum geta haft í för með sér breytingar á hefðbundnum 
lífsháttum, búsetumynstri, uppbyggingu atvinnulífs, náttúru og umhverfi. 
Jafnframt eru mikil tækifæri til verðmætasköpunar, til dæmis við olíu- og 
gasvinnslu, námugröft, siglingar, fiskveiðar og ferðamennsku. Norðurlönd 
vilja að við nýtingu á þeim nýju tækifærum sem skapast á 
norðurskautssvæðinu verði náttúrunni og umhverfinu sýnd virðing og að 
staðinn verði vörður um lífskjör og þróun íbúanna.  
 
Samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um málefni 
norðurskautssvæðisins 2015-2017 á að stuðla að sjálfbærri þróun á 
norðurslóðum sem lifandi svæði. Markmið samstarfsáætlunarinnar fyrir 
norðurskautssvæðið er að styðja ferli, verkefni og framtak sem getur 
stuðlað að sjálfbærri þróun fyrir íbúa norðurslóða við þau skilyrði sem 
alþjóðavæðingin og loftslagsbreytingarnar móta. 
 
Norræna ráðherranefndin hefur áheyrnarfulltrúa í Norðurskautsráðinu og 
norrænu ríkin leggja öll áherslu á að ráðið og starfsemi þess hafi sterka 
stöðu. Samstarfsáætlun Norðurlanda um norðurskautssvæðið á að styrkja 
stöðu áherslumála Norðurlanda í Norðurskautsráðinu. Samstarfsáætlunin 
á að efla þróun Norðurlanda á norðurskautssvæðinu og skapa norrænt 
notagildi, þar á meðal með því að styðja starfsemi og verkefni 
Norðurskautsráðsins.  
 
3. Þemu samstarfsáætlunar Norrænu ráðherranefndarinnar um 
norðurskautssvæðið 
 
Í samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir 
norðurskautssvæðið 2015-2017 er lögð á áhersla á eftirfarandi þemu. 
 
Íbúarnir 
Takast þarf á við ýmis úrlausnarefni í tengslum við þéttbýlismyndun og 
breytta lífshætti á norðurslóðum og samstarfsáætlunin um 
norðurskautssvæðið mun stuðla að því að fundnar verði góðar lausnir á 
viðfangsefnum sem snerta lýðfræðilega þróun, búsetumynstur, 
borgarskipulag og hreyfanleika. Áhrif breytinganna á norðurskautssvæðinu 
eru mismunandi fyrir karla og konur og jafnrétti er forsenda fyrir 
sjálfbærri þróun samfélaganna á norðurslóðum. Samstarfsáætlunin styður 
verkefni sem tengjast aðgangi að hefðbundnum mat, vatns- og 
matvælaöryggi og aðgerðir sem stuðla að bættri lýðheilsu. Sérstök áhersla 
er lögð á lífskjör frumbyggja og aðlögun þeirra að nýjum aðstæðum sem 
verða til vegna loftslagsbreytinga, alþjóðavæðingar og nýrra 
atvinnutækifæra. Aðgerðir sem efla menningar- og félagsauð íbúa á 
norðurskautssvæðinu og aðgerðir sem tengjast og styrkja þátttöku og 
áhrif barna og ungmenna í samfélaginu geta hlotið stuðning.  
 
Samstarfsáætlunin um norðurskautssvæðið er þverfagleg og á að stuðla 
að því að sameina og samhæfa aðgerðir sem unnið er að á mismunandi 
sviðum og sem tengjast norðurskautssvæðinu á vettvangi Norrænu 
ráðherranefndarinnar og stofnana og vinnuhópa hennar. 
 
Sjálfbær atvinnuþróun  
Samstarfsáætlunin um norðurskautssvæðið mun styðja við sjálfbæra 
atvinnuþróun á norðurslóðum sem getur eflt grundvöll hugsanlegra nýrra 
atvinnutækifæra á öllu svæðunum kringum Norðurskaut og hjálpað til við 
að takast á við þau úrlausnarefni sem fylgja fjölbreyttara atvinnulífi á 
norðurskautssvæðinu. Samstarfsáætlunin mun stuðla að sjálfbærri 
nýtingu náttúruauðlinda, nýsköpun og grænum vexti, til dæmis hvað 
varðar siglingar, öryggi á sjó, fiskveiðar, ferðamennsku og sjálfbæra orku. 
Áhersla verður lögð á samspil atvinnulífs og samfélags, þar á meðal 
verkefni á sviði félagslegrar ábyrgðar atvinnulífsins (CSR).  
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Umhverfi, náttúra og loftslag 
Samstarfsáætlunin um málefni norðurskautssvæðisins á að styrkja starf 
að málefnum sem snerta umhverfi og náttúru til að takast á við þau 
úrlausnarefni sem fylgja starfsemi manna innan og utan 
norðurskautssvæðisins, og að stuðla að varðveislu sérstæðrar og 
fjölbreytilegrar náttúru norðurskautssvæðisins. Samstarfsáætlunin mun 
styðja starfsemi sem eykur þekkingu á úrlausnarefnum sem snerta 
umhverfi og náttúru og sem stuðlar að aukinni þekkingu og fræðslu um 
það sem hægt er að gera staðbundið og svæðisbundið til að koma í veg 
fyrir eyðileggingu umhverfis, náttúru og sjávar á norðurskautssvæðinu. 
 
Alþjóðlegar loftslagsbreytingar hafa sérlega víðtæk áhrif á norðurslóðum. 
Þess vegna þarf samstarfsáætlunin um málefni norðurskautssvæðisins að 
styðja við starfsemi sem veitir og miðlar þekkingu um það hvernig 
loftslagsbreytingarnar verða og hvaða áhrif þær hafa á norðurslóðum. 
Áætlunin mun styðja verkefni sem tengjast aðlögun og athuganir á því 
hvað hægt er að gera staðbundið og svæðisbundið til að draga úr 
neikvæðum áhrifum hlýnunar jarðar og losunar gróðurhúsalofttegunda og 
eiturefna í umhverfið. 
 
Menntun og færniþróun 
Samstarfsáætlunin um málefni norðurskautssvæðisins á að leggja lið 
verkefnum sem miða að aukinni menntun og færniþróun íbúanna, þar á 
meðal á grasrótarstigi og í starfsemi samtaka á norðurskautssvæðinu. Það 
felst meðal annars í því að efla samstarfsnet um nám og hæfni til að taka 
þátt í lýðræðislegum ferlum; færniþróun og aukningu afkastagetu í stað- 
og svæðisbundinni stjórnsýslu; þróun staðbundinnar þekkingar á sviði 
upplýsingatækni; og öðrum ráðstöfunum sem geta stutt íbúa 
norðurskautssvæðisins í áframhaldandi þróun sjálfbærs samfélags. 
 
4. Áherslur í samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir 
norðurskautssvæðið 2015-2017 
 
Áhersla verður lögð á eftirfarandi atriði sem tengjast þemunum fimm á 
tímabilinu 2015-2017: 
– Starfsemi sem stuðlar að norrænu notagildi á norðurskautssvæðinu í 
tengslum við þau markmið, þemu og skilyrði sem koma fram í 
samstarfsáætluninni fyrir norðurskautssvæðið. 
– Starfsemi sem er í samræmi við pólitískar áherslu í Norrænu 
ráðherranefndinni og áætlunum norrænu landanna fyrir 
norðurskautssvæðið. 
– Starfsemi sem leggur starfi Norðurskautsráðsins lið, þar á meðal 
vinnuhópum og tímabundnum starfshópum Norðurskautsráðsins. 
 
Norræna samstarfsnefndin (NSK) getur, innan ramma norrænu 
samstarfsáætlunarinnar um norðurskautssvæðið, árlega valið ákveðin 
áherslusvið til að tryggja að heildarsýn ráði við notkun fjármunanna. 
 
5. Viðmið fyrir samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 
fyrir norðurskautssvæðið 2015-2017 
 
Framkvæmd samstarfsáætlunarinnar um norðurskautssvæðið á eins og 
kostur er að fara fram með þátttöku íbúa og aðila á norðurskautssvæðinu, 
sérstaklega frumbyggja. Við mat á umsóknum verður lögð áhersla á 
eftirfarandi þætti: 
 
– Hvort umsóknin samræmist markmiðum og þemum áætlunarinnar. 
– Hvort umsóknin sé í samræmi við starfsemi og áherslur Norrænu 
ráðherranefndarinnar á þessu sviði. 
– Hvort umsóknin hafi staðbundnar/svæðisbundnar rætur og stuðning. 
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– Hvort eiginfjármögnun sé þáttur í umsókninni og fari saman við aðra 
fjármögnun á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. 
– Hvort umsóknin feli í sér framlag til faglegrar þekkingar og þróunar á 
viðkomandi sviði. 
– Hvort umsóknin feli í sér norrænt notagildi og efli samstarfsnet á 
Norðurlöndum og norðurskautssvæðinu. 
– Hvort umsóknin tilgreini norrænan verkefnastjóra og hvort þrjú norræn 
lönd hið minnsta taki þátt, sbr. gildandi reglur Norrænu 
ráðherranefndarinnar um verkefnastarf. 
– Hvort jafnréttissjónarmið eru innbyggð í umsóknina. 
 
6. Verkfæri Norrænu ráðherranefndarinnar í samstarfsáætluninni 
um norðurskautssvæðið 2015-2017 
Samstarfsáætlunin um norðurskautssvæðið á að tryggja að samhengi sé í 
starfi fagráðherranefndanna um málefni norðurslóða. Starfsemi Norrænu 
ráðherranefndarinnar á norðurskautssvæðinu er að hluta til fjármögnuð af 
samstarfsáætluninni um norðurskautssvæðið sem heyrir undir 
samstarfsráðherra Norðurlanda (MR-SAM). Verkefni geta einnig hlotið 
stuðning af þeim fjármunum sem einstakar fagráðherranefndir hafa til 
ráðstöfunar í samræmi við stefnumótun og starfsáætlanir þeirra og frá 
öðrum alþjóðlegum áætlunum Norrænu ráðherranefndarinnar, til dæmis 
áætluninni um samstarf við nágranna Norðurlanda í vestri og þekkingar- 
og samstarfsnetsáætlun fyrir samstarfsaðila í Norðvestur-Rússlandi. 
Viðamikil rannsóknaráætlun á vegum Nordforsk, „Ábyrg þróun 
norðurskautssvæðisins“, er í gangi núna, og NORA er með ýmsa starfsemi 
sem tengist norðurskautssvæðinu. Aðrar styrktar- og hreyfanleikaáætlanir 
Norrænu ráðherranefndarinnar geta einnig stutt starfsemi á 
norðurskautssvæðinu. Móta þarf verkefni sem tengjast samstarfsáætlun 
Norðurlanda um norðurskautssvæðið þannig að samlegðaráhrif náist við 
aðra tengda starfsemi á norðurskautssvæðinu, hvort sem er á vegum 
einstakra landa, norræna og/eða alþjóðlega starfsemi. 
 
Vefsíða með lista yfir aðila á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar sem 
vinna að málefnum norðurskautssvæðisins: 
http://www.norden.org/is/thema/arktis/vefslodir     
 
Tilteknum aðgerðum í samstarfsáætluninni um norðurskautssvæðið verður 
ýmist hrint í framkvæmd sem stökum verkefnum eftir að umsóknir hafa 
fengist frá löndum, samtökum eða stofnunum á Norðurlöndum eða sem 
pólitískum aðgerðum fagsviða Norrænu ráðherranefndarinnar til að styðja 
við starf að ákveðnum faglegum viðfangsefnum.  
 
7. Umsjón með samstarfsáætluninni 
Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar miðlar upplýsingum um 
áætlunina gegnum vefinn www.norden.org og eftir öðrum hentugum 
leiðum. Viðmiðunarreglur Norrænu ráðherranefndarinnar um stjórnsýslu 
gilda um meðferð umsókna, þar á meðal það sem varðar ferðakostnað, 
störf ráðgjafa, laun og svo framvegis og um fjárhagslega skýrslugjöf um 
þann árangur sem hefur náðst í viðkomandi verkefnum. 
 
Skipa má norræna ráðgjafanefnd um málefni norðurskautssvæðisins til að 
aðstoða við framkvæmd samstarfsáætlunarinnar um norðurskautssvæðið. 
Nefndin á að vera til ráðgjafar við mótun, framkvæmd og eftirfylgni í 
tengslum við starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar á 
norðurskautssvæðinu. Hún á að tryggja þverfaglegan stuðning og 
samhæfingu þess starfs sem fer fram í mismunandi fagráðherranefndum 
og vera til ráðgjafar um mál sem koma upp og um áherslur Norðurlanda á 
norðurskautssvæðinu. Bjóða má aðilum sem málinu tengjast 
(svæðisbundnum aðilum, samtökum frumbyggja og svo framvegis) að 
koma að starfi Norrænu ráðherranefndarinnar að málefnum 
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norðurskautssvæðisins í samræmi við viðmiðunarreglur Norrænu 
ráðherranefndarinnar um samstarf við önnur samtök. 
 
Mikil áhersla verður lögð á upplýsingastarf og miðlun upplýsinga um þann 
árangur sem næst í tengslum við samstarfsáætlunina um 
norðurskautssvæðið. 
 
Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar er jafnframt skrifstofa MR-SAM 
og NSK í málum sem varða áætlunina. 
 
 


