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TILLAGA FORSÆTISNEFNDAR 

 

 

Forsætisnefndartillaga 

um nýja nefndatilhögun 

Tillaga forsætisnefndarinnar 

Forsætisnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð samþykki 

að breyta 5. gr. í Starfsreglum Norðurlandaráðs sem hér 

segir: 

 

5. gr. Nefndir 

Starf ráðsins fer fram í fjórum nefndum, Norrænu 

velferðarnefndinni, Norrænu þekkingar- og 

menningarnefndinni, Norrænu hagvaxtar- og 

þróunarnefndinni og Norrænu sjálfbærninefndinni. 

Nefndirnar undirbúa mál hver á sínu sviði áður en þau eru tekin til 

lokaafgreiðslu á þingi.  

Forsaga 

Forsætisnefndin telur tímabært að aðlaga stofnanir Norðurlandaráðs 

aðstæðum.  Núverandi tilhögun hefur oft sætt gagnrýni og þrátt fyrir 

gallar við að leggja niður nefndir þá vega kostirnir upp á móti þeim.   

 

Margir stjórnmálamenn hafa lýst yfir efasemdum sínum um 

nefndatilhögun Norðurlandaráðs. Gagnrýnendur telja hana of stífa og 

gamaldags og að hún komi í veg fyrir heildræna og þverfaglega meðferð 

mála. Þá geta fjarvistir fárra komið í veg fyrir að nefndir og nefndarfundir 

séu ákvörðunarbærir.  Lausnin gæti því falist í að skipa stærri nefndir með 

breiðari þekkingu og opnari stefnusvið. 

 

Umbótahópurinn hefur rætt margar ólíkar lausnir. Forsætisnefndin hefur 

ákveðið að vinna áfram með eftirfarandi leið: 
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Forsætisnefnd og fjórar nefndir 

   

Nefnd Verksvið 
Full- 

trúar 

Hliðstæðar 

ráðherranefndir og 

ráðherrar 

Forsætisnefndin Almenn pólitísk og 

stjórnsýsluleg mál, 

fjárhagsáætlun, 

utanríkis- og öryggismál 

(þ.m.t. borgaralegt 

öryggi, 

þróunarsamvinnustefna, 

grannsvæðastefna og 

norðurslóðastefna). 

Gegnir hlutverki þingsins 

á milli þingfunda. Stjórna 

starfi ráðsins, sjá um 

samhæfingu með starfi á 

þjóðþingum og hjá 

alþjóðastofnunum. 

15 

Samstarfsráðherrarnir, 

MR-SAM,  

utanríkisráðherrar, 

þróunarmálaráðherrar, 

varnarmálaráðherrar, 

ráðherrar Evrópumála 

Norræna  

velferðarnefndin 

Félags- og 

heilbrigðisstefna, 

jafnrétti, borgaraleg 

réttindi og lýðræði, 

mannréttindi, afbrotamál, 

innflytjenda- og 

flóttamannamál, 

fjölskyldumál, málefni 

barna og ungmenna, 

fíkniefnamálefni, 

áfengisneysla og 

misnotkun, byggingar- 

og húsnæðisstefna. 

 

18 

MR-S (félags- og 

heilbrigðismál), MR-

JÄM (jafnréttismál), 

MR-LAG 

(löggjafarstarf) 

Norræna 

þekkingar- og 

menningarnefndin 

Rannsóknir og menntun, 

grunn- og 

framhaldsskólar og 

fullorðinsfræðsla, 

lýðfræðsla og borgaralegt 

samfélag, íþróttir og 

útivist, tungumál, 

kvikmyndir og fjölmiðlar, 

almennar og fjölbreyttar 

listir og menning, barna- 

og ungmennamenning. 

18 

MR-U (menntamál og 

rannsóknir), MR-K 

(menningarmál) 

Norræna 

hagvaxtar- og 

þróunarnefndin 

Fjármála- og 

efnahagsstefna, 

viðskiptalíf, verslun og 

iðnaður, frjálst flæði fólks 

og barátta gegn 

stjórnsýsluhindrunum, 

samgöngur og 

samgönguöryggi, 

orkumál, vinnumarkaður 

og vinnuumhverfi, 

svæðis- og 

skipulagsstefna, 

samskipti og 

18 

Atvinnu-, orku- og 

byggðamál (MR-NER)  

Efnahags- og 

fjármálastefna (MR-

FINANS), 

Ráðherranefndin um 

vinnumál (MR-A) 

og ráðherrar 

samgöngumála og 

ráðherrar 

loftslagsmála 
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upplýsingatækni. 

 

Norræna 

sjálfbærninefndin 

Umhverfis- og 

náttúruvernd, 

loftslagsmál, 

náttúruauðlindir, réttindi 

neytenda, stjórnun 

fiskveiða, 

landbúnaðarstefna, 

matvæli, 

kjarnorkuöryggi, 

líffræðileg fjölbreytni og 

sjálfbærni. 

18 

MR-M (umhverfismál), 

MR-FJLS (fiskveiðar og 

fiskeldi, landbúnaður, 

matvæli og skógrækt) 

 

Engar athugasemdir voru gerðar við eftirlitsnefnd og kjörnefnd og er þeim 

því haldið fyrir utan umbótaferlið. 

 

Kostir við að fækka nefndum 

Ákveðnir kostir fylgja því að sameina krafta og safna málum í færri 

nefndir.  Það hefur sparnað í för með sér í þeim skilningi að þörf verður 

fyrir færri fundarherbergi, túlkun o.fl. Það getur einnig stuðlað að 

fjölbreyttari umfjöllun mála, þar sem fleiri fulltrúar verða í nefndunum 

með ólík sjónarmið og þekkingu. 

 

Undirbúningur funda getur orðið betri á skrifstofunum (skrifstofu 

Norðurlandaráðs, skrifstofum landsdeildanna og skrifstofum 

flokkahópanna) þegar hægt verður að beina fleiri kröftum að hverri nefnd. 

Vanmætti minnkar. Færri nefndir geta dregið úr þörf á sameiginlegum 

fundum nefnda eins og algengt er í dag. 

 

Gallar við að fækka nefndum 

Þegar fulltrúum fjölgar í nefnd styttist ræðutími fulltrúa að sama skapi 

nema fundartími verði lengdur. Þá getur þurft stærri fundarherbergi. Úr 

færri embættum verður að velja þegar flokkahóparnir skipta með sér 

formennsku og varaformennsku í stofnunum ráðsins.  

 

Breytingar á nefndatilhögun krefst breytingar á 5. gr. í Starfsreglum 

Norðurlandaráðs. Þar stendur að starf ráðsins fari fram í fimm nefndum. 

Lagt er til að umræddri grein verði breytt. 

 

5. gr. Nefndir 

Starf ráðsins fer fram í fimm nefndum, menningar- og menntamálanefnd, 

velferðarnefnd, borgara- og neytendanefnd, umhverfis- og 

náttúruauðlindanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd. Nefndirnar 

undirbúa mál hver á sínu sviði áður en þau eru tekin til lokaafgreiðslu á 

þingi. 

Umsagnir 

Umbótahópur Norðurlandaráð hefur margsinnis rætt nefndatilhögunina. 

Hópurinn hefur ekki verið sammála heldur rætt fleiri leiðir, þar á meðal að 

halda tilhöguninni óbreyttri. 

 

Einnig hefur verið lagt til að stofnuð verði sérstök nefnd sem fjalli um 

alþjóðamál, utanríkis- og öryggismál – og taka þau mál úr verkahring 

forsætisnefndar en ekki náðist meirihluti fyrir því. Þá hefur verið lagt til að 

horfið verði aftur til fyrri nefndatilhögunar hjá Norðurlandaráði en hún var: 
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forsætisnefnd og þrjár nefndir, ein um grannsvæðin, önnur um Evrópu og 

sú þriðja um alþjóðamál. 

 

Tillögurnar voru lagðar fyrir forsætisnefnd og fékk fyrrnefnd tillaga um 

forsætisnefnd og fjórar nefndir með fyrrgreindum verkefnum mestan 

hljómgrunn. 

 

Auk umræðu í umbótahópnum og forsætisnefnd hefur verið fjallað um 

umbótatillögurnar í flokkahópunum og á skrifstofum Norðurlandaráðs, 

flokkahópanna og landsdeildanna. Þrátt fyrir að ekki hafi náðst 

samkomulag um eina lausn er mestur stuðningur við þá leið að skipa 

forsætisnefnd og fjórar fagnefndir. 

 

Sjónarmið forsætisnefndarinnar 

Forsætisnefndin telur tímabært að aðlaga stofnanir Norðurlandaráðs 

aðstæðum. Núverandi tilhögun hefur oft sætt gagnrýni og þrátt fyrir galla 

við að leggja niður nefndir þá vega kostirnir upp á móti þeim. Eftir ítarlegt 

umsagnarferli í stofnunum Norðurlandaráðs, hefur forsætisnefnd komist 

að þeirri niðurstöðu að í framtíðinni skuli Norðurlandaráð hafa eina 

forsætisnefnd og fjórar nefndir. 

 

Reykjavík, 27. október 2015 

Arto Pirttilahti (cent)  

Carl Haglund (sv) 

Hans Wallmark (M) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Höskuldur Þórhallsson (F) 

Juho Eerola (saf) 

Marit Nybakk (A) 
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Morten Løkkegaard (V) 

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir (A) 

Phia Andersson (S) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Wille Rydman (Saml) 

 

 


