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NEFNDARÁLIT UM ÞINGMANNATILLÖGU 

Nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar um 

 

þingmannatillögu um verkefni sem 

ríkisstjórnirnar fela helstu ríkisstofnunum til 

að auðvelda frjálsa för borgara og fyrirtækja á 

Norðurlöndum 

1. Tillaga nefndarinnar 

Efnahags- og viðskiptanefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Norðurlandanna um 

að ríkisstofnanir í löndunum fái, sem hluta af reglulegum 

verkefnum sínum, það verkefni að gera breytingar jafnóðum á 

reglum og skoða hagnýta beitingu gildandi reglna til að auðvelda 

frjálsa för borgara og fyrirtækja á Norðurlöndum; 

 

að ríkisstofnunum í löndunum verði falið sem stöðugt verkefni að 

finna og tilkynna ríkisstjórnunum um stjórnsýsluhindranir sem 

bitna á einstaklingum og fyrirtækjum sem starfa yfir landamæri 

Norðurlandanna og sem koma í ljós við beitingu ríkisstofnananna á 

lögum eða reglum, með hliðsjón af hinum Norðurlöndunum 

 

að ríkisstjórnir Norðurlandanna feli helstu ríkisstofnunum það 

verkefni að koma á fót sameiginlegum vinnuhópum, tengdum 

viðeigandi norrænum samningum og sáttmálum, til að tryggja að 

túlkun og framkvæmd þeirra sé eins einsleit og kostur er, sem og í 

sameiningu að útbúa viðmiðunarreglur til þeirra stjórnenda sem 

eiga að nota þessa norrænu samninga. 

2. Aðdragandi 

Sumar stjórnsýsluhindranir verður að leysa með lagabreytingum, á meðan 

leysa má aðrar innan stjórnsýslunnar/á hagnýtum vettvangi. Óháð því 

hvar lausnin á stjórnsýsluhindrun liggur, þá er það vandamál í dag að 

ríkisstofnanir landanna hafa ekki það hlutverk sem hluta af reglulegri 

starfsemi sinni að tilkynna til ríkisstjórnanna um vandamál sem eru 
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tilkomin vegna þess að lög og reglur ríkjanna, eða beiting norrænna eða 

evrópskra laga og reglna, virka ekki í samstarfi við önnur lönd.  

 

Helstu ríkisstofnanir hafa heldur ekki það hlutverk í dag, sem hluta af 

reglulegri starfsemi sinni, að hrinda í framkvæmd breytingum á reglum 

eða að breyta starfsháttum til að auðvelda líf einstaklinga og fyrirtækja 

sem starfa yfir landamærin. 

 

Fyrirspurnir frá stórum norrænum ráðgjafarfyrirtækjum hafa leitt í ljós að 

norræn stjórnvöld túlka og beita norrænum samningum á ólíkan hátt. 

Þetta skapar réttaróöryggi sem ætti að vera hægt að komast hjá. Hér 

ættu ríkisstjórnirnar að fela helstu ríkisstofnunum sínum það verkefni að 

vinna í sameiningu að einsleitari túlkun og beitingu norrænna samninga. 

 

Helstu ríkisstofnanir Norðurlandanna (stjórnarskrifstofur, stjórnarstofnanir, 

ráðuneyti o.s.frv.) fá verkefni sín/umboð sitt frá viðkomandi ríkisstjórn á 

ólíka vegu. Ekki hvað síst er munur á milli landa sem búa við ráðherravald 

og landa með meira eða minna sjálfstæðar ríkisstofnanir. Í þessum 

verkefnalýsingum kemur venjulega fram hvaða valdsvið ríkisstofnunin 

hefur, sem og hve mikla stjórnun smáatriða. Sum fyrirmæli eru almenns 

eðlis og gilda þar til annað kemur í ljós, á meðan önnur eru árleg og með 

meiri pólitískri stýringu. 

3. Umsagnarferli 

Þingmannatillagan hefur ekki verið send til umsagnar, en hefur farið 

manna á milli meðal lögfræðinga á skrifstofu Norrænu 

ráðherranefndarinnar um stjórnsýsluhindranir. Tillagan hefur ennfremur 

verið rædd á þingi Norðurlandaráðs í Stokkhólmi haustið 2014. 

4. Sjónarmið nefndarinnar 

Í þeim tilgangi að auðvelda frjálsa för borgara og fyrirtækja á 

Norðurlöndum væri æskilegt ef ríkisstjórnirnar, í 

verkefnalýsingum/pólitískum ákvörðunum sínum, fælu helstu 

ríkisstofnunum það verkefni að auðvelda frjálsa för borgara og fyrirtækja 

með einfölduðum reglum og hugsanlega breyttum starfsháttum, sem og 

að ríkisstofnanirnar fengju það verkefni að finna og skila skýrslum til 

ráðuneytanna þegar árekstrar í reglum Norðurlandanna koma í ljós í 

tengslum við beitingu reglna í hverju landi fyrir sig, á Norðurlöndunum og 

í Evrópu. 

Einnig er þörf fyrir sameiginlegar leiðbeiningar fyrir stjórnendur, sem 

auðvelda þeim að beita norrænum sáttmálum og samningum, þannig að 

beita megi norrænum samningum á sambærilegan hátt á 

Norðurlöndunum. Svona ferli, þar sem norrænir samningar eru skoðaðir í 

sameiningu á Norðurlöndum, getur einnig stuðlað að því að leiða í ljós 

hugsanlega ólíka túlkun og beitingu þessara samninga. Sú innsýn getur 

auðveldað frjálsa för þeirra sem viðkomandi samningur varðar. 
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5. Ályktun 

Með hliðsjón af ofangreindu leggur Efnahags- og viðskiptanefnd til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að ríkisstofnanir í löndunum fái, sem hluta af reglulegum 

verkefnum sínum, það verkefni að gera breytingar jafnóðum á 

reglum og skoða hagnýta beitingu gildandi reglna til að auðvelda 

frjálsa för borgara og fyrirtækja á Norðurlöndum; 

 

að ríkisstofnunum í löndunum verði falið sem stöðugt verkefni að 

finna og tilkynna ríkisstjórnunum um stjórnsýsluhindranir sem 

bitna á einstaklingum og fyrirtækjum sem starfa yfir landamæri 

Norðurlandanna og sem koma í ljós við beitingu ríkisstofnananna á 

lögum eða reglum, með hliðsjón af hinum Norðurlöndunum 

 

að ríkisstjórnir Norðurlandanna feli helstu ríkisstofnunum það 

verkefni að koma á fót sameiginlegum vinnuhópum, tengdum 

viðeigandi norrænum samningum og sáttmálum, til að tryggja að 

túlkun og framkvæmd þeirra sé eins einsleit og kostur er, sem og í 

sameiningu að útbúa viðmiðunarreglur til þeirra stjórnenda sem 

eiga að nota þessa norrænu samninga. 

 

 

Maríuhöfn, 27. janúar 2015 

Anders Eriksson (ÅF) 

Eero Suutari (saml) 

Gunvor Eldegard (A) 

Heidi Greni (Sp) 

Heidi Nordby Lunde (H) 

Jörgen Pettersson (ÅC) 

Mikkel Dencker (DF) 

Lars Tysklind (FP)  

Lena Asplund (M) 

Pyry Niemi (S) 

Rikard Larsson (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Tarja Filatov (sd) 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 
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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga um verkefni sem 

ríkisstjórnirnar fela helstu ríkisstofnunum til 
að auðvelda frjálsa för borgara og fyrirtækja á 

Norðurlöndum 

 

Mikilvægt samstarfssvið norrænnar samvinnu er vinnan við að ryðja úr 

vegi stjórnsýsluhindrunum fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem starfa yfir 

landamæri Norðurlanda. Sumar stjórnsýsluhindranir verður að leysa með 

lagabreytingum, á meðan leysa má aðrar innan stjórnsýslunnar/á 

hagnýtum vettvangi.  

 

Óháð því hvar lausnin á stjórnsýsluhindrun liggur, þá er það vandamál í 

dag að ríkisstofnanir landanna hafa ekki það hlutverk sem hluta af 

reglulegri starfsemi sinni að tilkynna til ríkisstjórnanna um vandamál sem 

eru tilkomin vegna þess að lög og reglur ríkjanna, eða beiting norrænna 

eða evrópskra laga og reglna, virka ekki í samstarfi við önnur lönd. 

 

Helstu ríkisstofnanir hafa heldur ekki það hlutverk í dag, sem hluta af 

reglulegri starfsemi sinni, að hrinda í framkvæmd breytingum á reglum 

eða að breyta starfsháttum til að auðvelda líf einstaklinga og fyrirtækja 

sem starfa yfir landamærin. 

 

Helstu ríkisstofnanir Norðurlandanna (stjórnarskrifstofur, stjórnarstofnanir, 

ráðuneyti o.s.frv.) fá verkefni sín/umboð sitt frá viðkomandi ríkisstjórn á 

ólíka vegu. Ekki hvað síst er munur á milli landa sem búa við ráðherravald 

og landa með meira eða minna sjálfstæðar ríkisstofnanir. Í þessum 

verkefnalýsingum kemur venjulega fram hvaða valdsvið ríkisstofnunin 

hefur, sem og hve mikla stjórnun smáatriða. Sum fyrirmæli eru almenns 

eðlis og gilda þar til annað kemur í ljós, á meðan önnur eru árleg og með 

meiri pólitískri stýringu. 
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Í þeim tilgangi að auðvelda frjálsa för borgara og fyrirtækja á 

Norðurlöndum væri æskilegt ef ríkisstjórnirnar, í 

verkefnalýsingum/pólitískum ákvörðunum sínum, fælu helstu 

ríkisstofnunum það verkefni að auðvelda frjálsa för borgara og fyrirtækja 

með einfölduðum reglum og hugsanlega breyttum starfsháttum, sem og 

að ríkisstofnanirnar fengju það verkefni að finna og skila skýrslum til 

ráðuneytanna þegar árekstrar í reglum Norðurlandanna koma í ljós í 

tengslum við beitingu reglna í hverju landi fyrir sig, á Norðurlöndunum og 

í Evrópu. 

 

Því er lagt til að  

Norðurlandaráð beini tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna um 

að ríkisstofnanir í löndunum fái, sem hluta af reglulegum 

verkefnum sínum, það verkefni að gera breytingar jafnóðum á 

reglum og skoða hagnýta beitingu gildandi reglna til að auðvelda 

frjálsa för borgara og fyrirtækja á Norðurlöndum; 

 

að ríkisstofnunum í löndunum verði falið sem stöðugt verkefni að 

finna og tilkynna ríkisstjórnunum um stjórnsýsluhindranir sem 

bitna á einstaklingum og fyrirtækjum sem starfa yfir landamæri 

Norðurlandanna og sem koma í ljós við beitingu ríkisstofnananna á 

lögum eða reglum, með hliðsjón af sambærilegu regluverki á 

hinum Norðurlöndunum 

 
 
Kaupmannahöfn, 9. október 2014 

Anders Eriksson (ÅF)  

 

 


