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NEFNDARÁLIT UM ÞINGMANNATILLÖGU 

Nefndarálitar um 

þingmannatillögu um áætlun til að hvetja ko-
nur til að flytja til héraða og sjálfstjór-
narsvæða 

1. Tillaga nefndarinnar 

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. leggur til 

að Norðurlandaráð aðhafist ekkert frekar varðandi þingmannatillögu 
flokkahóps vinstrisósíalista og grænna um áætlun til að hvetja konur til 
að flytja til héraða og sjálfstjórnarsvæða 

2. Aðdragandi 

Bjørt Samuelsen (T) og Høgni Hoydal (T) hafa, fyrir hönd flokkahóps 
vinstrisósíalista og grænna, samið nýja þingmannatillögu um nauðsyn 
áætlunar til að hvetja konur til að flytja á landsbyggðina og til sjálfstjór-
narsvæða. 
 
Í tillögunni kemur fram að brottflutningur af landsbyggðinni er vel þekkt 
vandamál á mörgum dreifbýlissvæðum á Norðurlöndum. Bæði karlar og 
konur flytjast brott, ekki síst yngri kynslóðin, en konur eru í miklum 
meirihluta. Oft flytja þær til borganna eða til útlanda til að stunda nám 
eða störf og snúa ekki aftur. Tillagan beinir sjónum að konum, þótt viður-
kennt sé að einnig sé þörf fyrir aðgerðir fyrir karla á jaðarsvæðum. Á 
mörgum svæðum er orðið uggvekjandi hve konum hefur fækkað, og aug-
ljóst er að þær eru viljugri til að flytja og hafa minni áhuga á að snúa 
aftur. Því er talin þörf á áætlun sem beinist sérstaklega að konum. 
 
Tillögunni er beint til ríkisstjórna á Norðurlöndum og lagt er til að 
tilmælum sé beint til þeirra um 

að semja og leggja fram markvissa áætlun sem miðar að því að koma í 
veg fyrir brottflutning og að skapa hagvöxt á svæðum þar sem íbúum 
fer fækkandi; 

að áætlunin feli í sér áþreifanlegar tillögur um hvernig skapa megi fleiri 
störf fyrir konur 

að áætlunin nái yfir bætt tækifæri fyrir konur til að stofna eigin fyrirtæki 
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að áætlunin nái yfir tækifæri kvenna til mennta, þ.m.t. fjarmenntun og 
fullorðinsmenntun 

að áætlunin nái yfir framkvæmdaáætlun til að sporna gegn kynbundnu 
ofbeldi 

að áætlunin komi til móts við þörf kvenna fyrir velferð, heilbrigði og 
öruggt umhverfi 

ásamt því 
 
að ríkisstjórnir Norðurlanda setji á fjárlögum sínum í forgang að veita fé 
til að framkvæma áætlanirnar.  

3. Umsagnarferli 

Kenneth Ekberg, ráðgjafi Norrænu ráðherranefndarinnar á sviði hagvaxtar 
og loftslagsmála, sem sinnir norrænu samstarfi um byggðamál og Lisa 
Hörnström, Senior research fellow hjá Nordregio, sátu fund nefndarinnar 
þann 10. apríl til að segja frá verkefnum á sviði byggðamála og lýðþróu-
nar sem þegar eru í gangi. 
 
Norræn verkefni innan ramma samstarfsáætlana í byggðamálum og um 
málefni norðurskautsins.  
 
Á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar starfa nú tveir starfshópar um 
málefnin sem þingmannatillagan tekur til; annars vegar beinist athygli að 
lýðþróun, einkum á jaðarsvæðum, í samstarfi að byggðamálum; hins ve-
gar er horft til menntunar og þróunar atvinnulífs á norðurskautssvæðinu í 
áætlun um málefni norðurskautsins. 
 
Í samstarfsáætlun um byggðamál kemur fram að til að mæta lýðþróun eru 
þverfaglegar og samræmdar aðgerðir nauðsynlegar. Í bígerð er umfangs-
mikil norræn áætlun, en markmið hennar er að stað- og svæðisbundin 
stjórnvöld þrói nýskapandi lausnir til að takast á við áskoranir og tækifæri 
lýðþróunar. Hún markar upphaf að sameiginlegum norrænum þekkingar-
grunni, vettvangi til að miðla reynslu af úrlausnarefnum og tækifærum 
sem skapast vegna lýðþróunar.  
 
Á árinu 2012 hóf Norræna embættismannanefndin um byggðamál norrænt 
verkefni til að afla þekkingar um það hvernig bregðast megi við áskoru-
num vegna lýðþróunar með markvissu þróunarstarfi. Verkefnið hefur nú 
skilað af sér handbók, en þar er meðal annars að finna 150 dæmi um af-
greiðslu mála sem tengjast lýðþróun og gagnvirk kort sem sýna hver 
staðan er á svæðum og í sveitarfélögum, meðal annars með  tilliti til 
lýðfræðilegrar skiptingar íbúa og veikleika sem henni tengjast. Markmiðið 
er að halda áfram að þróa handbókina enn frekar á tímabilinu. Á meðan 
Svíar fara með formennsku hyggjast þeir halda áfram að þróa stefnumið 
til að takast á við áskoranir vegna lýðþróunar og nýta tækifæri sem hún 
felur í sér.  
 
Samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um málefni 
norðurskautsins 2012-2014 felur einnig í sér aðgerðir fyrir íbúana, 
menntun og færniþróun, sjálfbærni og áherslu á grænt atvinnulíf, 
loftslagsmál og umhverfi og náttúru - allt með hag íbúa á 
norðurskautssvæðum í huga. 
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Í norrænu samstarfi á sviði jafnréttismála er litið til stöðu kvenna á 
jaðarsvæðum og kynbundið ofbeldi fordæmt 
 
Á ársþingi Kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna árið 2012 gerðu norrænu 
jafnréttisráðherrarnir grein fyrir norrænum sjónarmiðum, lausnum og 
áskorunum, undir fyrirsögninni, Hlutverk kvenna í þróun landsbyggðarin-
nar.  
 
Hvað aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi varðar þá er sú stefna að kyn-
bundið ofbeldi verði ekki þolað sérstakt aðgerðasvið í samstarfsáætlun 
Norrænu ráðherranefndarinnar á sviði jafnréttismála, Jafnrétti skapar 
sjálfbært samfélag (Jämställdhet skapar ett hållbart samhälle) fyrir tíma-
bilið 2011-2014, bæði á Norðurlöndum og í jafnréttissamstarfi við Eystra-
saltsríkin og Norðvestur-Rússland. Pólitísk áhersla á þetta málefni var 
staðfest þegar jafnréttismálaráðherrar Norðurlanda vöktu athygli á 
norrænum aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi á síðasta ársþingi kven-
nanefndar Sameinuðu þjóðanna.1  

4. Sjónarmið nefndarinnar 

Að mati borgara- og neytendanefndarinnar er ójafnt kynjahlutfall í 
dreifbýli og á landsbyggðinni mikilvægt málefni, og nefndin hefur áður 
bent á lýðþróunarmál á norðurskautssvæðum, m.a. með því að beina 
sjónum að stöðu kvenna á norðurskautssvæðinu á tíundu ráðstefnu Þing-
mannaráðs norðurslóða (CPAR) sem haldin var á Íslandi í september árið 
2012, og einnig í tilefni af nefndartillögu fyrir þemaþingið um málefni 
norðurskautsins, m.a. með skriflegri fyrirspurn, E 4/2012, frá Maria Sten-
berg til ríkisstjórna Norðurlanda um stöðu kvenna á norðurslóðum. Í svari 
ríkisstjórna Norðurlanda er bent á að þær hafa beitt sér í þessu máli, bæði 
með fjölda verkefna á landsvísu og einnig á norrænum vettvangi, til að 
takast á við ójafnt kynjahlutfall á norðurskautssvæðum. 
 
Nefndinni getur fullyrt að margvíslegar aðgerðir eiga sér stað á norrænum 
vettvangi, bæði á grundvelli nýlega samþykktrar áætlunar Norrænu 
ráðherranefndarinnar um byggðamál fyrir tímabilið 2013-2016, þar sem 
tekið er mið af áskorunum vegna lýðþróunar, og samstarfsáætlunar um 
norðurskautið, þar sem lögð er áhersla á menntun og atvinnulíf, sem og 
aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi í norrænu samstarfi á sviði jafnrét-
tismála.  
 
Þó auka megi áherslu á ójafnvægi í kynjahlutfalli í ofangreindum verke-
fnum, bendir borgara- og neytendanefndin á að aðgerðir þær sem lagðar 
eru til í þingmannatillögunni varða málefni sem þegar er tekið á í fjölda 
verkefna, bæði á landsvísu og á norrænum vettvangi.  
  

                                               
1 HliðarviðburðurinnFrá forvörnum til viðbragðs - Að virkja karla og drengi til að koma í veg fyrir 

og enda ofbeldi gegn konum og stúlkum fór fram 6. mars 2013: 

http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/stor-skillnad-paa-behandling-av-offer-foer-

maenniskohandel-i-norden  
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5. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur Fejl! Henvisningskilde ik-
ke fundet. til 

að Norðurlandaráð aðhafist ekkert frekar varðandi þingmannatillögu 
flokkahóps vinstrisósíalista og grænna um þingmannatillögu um áætlun 
til að hvetja konur til að flytja til héraða og sjálfstjórnarsvæða 

 
Stokkhólmi, 10. apríl 2013 

Annicka Engblom (M), Svíþjóð 
Illugi Gunnarsson (Sj.), Íslandi 
Isabella Jernbeck (M), Svíþjóð 
Jan Lindholm (MP), Svíþjóð 
 

Michael Tetzschner (H), Noregi 
Mikkel Dencker (DF), Danmörku 
Per Arne Olsen (Frp), Noregi 
 

 
Fyrirvari við nefndarálitið 
Marianne Berg, fulltrúi í flokkahópi vinstrisósíalista og grænna, lét bóka 
mótmæli við nefndarálitið og styður þingmannatillöguna í samræmi við 
eftirfarandi sérálit: 
 
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda um  

að semja og leggja fram markvissa áætlun sem miðar að því að koma 
í veg fyrir brottflutning og að skapa hagvöxt á svæðum þar sem 
íbúum fer fækkandi; 

að áætlunin feli í sér áþreifanlegar tillögur um hvernig skapa megi flei-
ri störf fyrir konur 

að áætlunin nái yfir bætt tækifæri fyrir konur til að stofna eigin fy-
rirtæki 

að áætlunin nái yfir tækifæri kvenna til mennta, þ.m.t. fjarmenntun 
og fullorðinsmenntun 

að áætlunin nái yfir framkvæmdaáætlun til að sporna gegn kynbundnu 
ofbeldi 

að áætlunin komi til móts við þörf kvenna fyrir velferð, heilbrigði og 
öruggt umhverfi 

ásamt því 
 
að ríkisstjórnir Norðurlanda setji á fjárlögum sínum í forgang að veita 
fé til að framkvæma áætlanirnar.  

 
Stokkhólmi, 10. apríl 2013 

Anna Ljunggren (A), Noregi 
Maria Stenberg (S), Svíþjóð 
Marianne Berg (V),Svíþjóð 
 

Martin Kolberg (A), Noregi 
Satu Haapanen (gröna), Finnlandi 
Suna Kymäläinen (Sd), Finnlandi 
 

 
 
Fulltrúi í flokkahópi miðjumanna, Katrin Sjögren (Lib), Álandseyjum, kaus 
að greiða ekki atkvæði.



 
 

  

MEDLEMSFORSLAG 

 
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 
Medlemsforslag 
om strategi for at stimulere tilflytning af kvinder til distrikter og 
selvstyrende områder  
 
Fraflytning og centralisering er et stort og kendt problem i flere landeom-
råder i de nordiske lande. Både mænd og kvinder flytter – for stor del 
yngre generationer, men kvinderne dog i betydelig større grad end mæn-
dene. I mange tilfælde flytter de til storbyerne eller til udlandet for at stu-
dere eller arbejde, og vender ikke tilbage igen. I et land eller en region, 
hvor kvinderne ikke har lyst til at bosætte sig, er der meget ringe udsigter 
til vækst i fremtiden – det være sig befolkningstilvækst, økonomisk vækst 
eller social udvikling.   
 
I mange tilfælde går flytningen fra distrikterne ind til større byer. Men for 
de selvstyrende lande i Norden, Grønland og Færøerne, er der tale om en 
reel fraflytning, hvor en alt for stor del af befolkningen forlader deres 
hjemland.  
 
Der er samlet megen statistik og forsket en hel del på omfanget og årsa-
gerne til fraflytning og centralisering, problemerne med demografiske for-
skydninger og udvandring, og fokus har længe været på de ulykkelige so-
ciale og kulturelle omkostninger og dunkle udsigter for fremtiden, som 
følger af dette.  
 
Der findes enkelte positive eksempler på, hvordan man ved landspolitisk 
og regional indsats, har været i stand til at vende fraflytning til tilflytning. 
Der er imidlertid ikke lagt nogen klar fælles strategi for at vende den 
uheldige udvikling, som i flere områder bare vokser i omfang. Tiden er 
kommet til handling. Det er nødvendigt at omsætte al den store kvalifice-
rede viden, som er samlet i nordisk regi, til konkrete politiske tiltag.   
  
Da der er tale om en fælles problemstilling for udsatte områder i de nordi-
ske lande, er det også oplagt at lægge en fælles strategi for at vende den 
uheldige udvikling, som for nogle distrikter og selvstyrende lande, hvor 
folketallet falder, er ved at blive til et spørgsmål om overhovedet at have 
mulighed for at vokse og udvikles i fremtiden.  
 
Ser vi på demografiske tal fra de nordiske lande (Nordisk Statistisk årbog 
2011), så er befolkningstilvæksten i de senere år delvist et resultat af en 
naturlig vækst, hvor flere fødes end dør, samtidig som der i de fleste lan-



Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 

 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 6

dene er en nettomigration, hvor tallet af indvandring og fraflytning begge 
bliver mindre.  
 
Nettomigrationen havde i 2010 størst påvirkning på befolkningsudviklin-
gen i Sverige, men gælder også Danmark, Finland, Åland og Norge. Kun 
på Færøerne og i Grønland havde den naturlige befolkningsforandring, 
størst betydning. Færøerne har nedgang i befolkningstallet, på grund af 
negativ nettomigration. Island har fraflytning fra distrikterne og havde i et 
år nedgang i befolkningstallet. Prognoserne for befolkningstilvækst er dog 
positiv for alle de nordiske land, med undtagelse for Færøerne og Grøn-
land. Men tallene dækker over meget store variationer for de forskellige 
områder i de nordiske lande.  
 
I dette forslag er der sat fokus på kvinderne, selv om der også er en ræk-
ke tiltag, som er nødvendige, for at forbedre mændenes uddannelses- og 
arbejdsmuligheder i udkantsområder. Men da antallet af kvinder er fare-
truende lavt i flere områder, og kvinderne helt øjensynligt er mere mobile 
og mindre interesserede i at vende tilbage, bør der laves en helt målrettet 
strategi med dét fokus. Kvinderne vælger øjensynligt at bo dér, hvor de 
har størst mulighed for at bruge sin uddannelse og give sine børn bedst 
mulige opvækstmuligheder. Derfor er det nødvendigt at gøre det attraktivt 
for kvinder at vælge at studere, efteruddanne sig, arbejde og bo i områ-
der i Norden, som er alvorligt truet af befolkningsnedgang.  
 
En række datasamlinger og forskningsarbejde findes, bland andet hos 
Nordregio: 
 http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2012/Nordic-
perspectives-on-demography/ 
Med særlig fokus på kvinder:  
http://www.nordregio.se/en/System/Search/?q=WOMEN 
 
På baggrund af ovenstående foreslår Bjørt Samuelsen (T) og Høgni Hoydal 
(T) på vegne af Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe, at 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer, 

at udarbejde og fremlægge en målrettet strategi for at forebygge fra-
flytning og skabe vækst i områder med faldende befolkning 

at strategien omfatter helt konkrete forslag til, hvordan der skabes fle-
re kvinderelaterede arbejdspladser 

at strategien omfatter bedre muligheder for kvinderat skabe egen 
virksomhed 

at strategien omfatter uddannelsesmuligheder for kvinder, herunder 
fjernundervisning og voksenuddannelse 

at strategien omfatter handlingsplan for at modvirke kønsrelateret 
vold 

at strategien imødekommer kvinders behov for velfærd, sundhed og 
trygge omgivelser 

samt 
at de nordiske landes regeringer i deres respektive nationale  
budgetter prioriterer økonomiske midler til at implementere stra-
tegierne  
 

 
Helsinki den 30. oktober 2012 

Bjørt Samuelsen (T) Høgni Hoydal (T) 
 


