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NEFNDARÁLIT UM ÞINGMANNATILLÖGU 

Nefndarálit norrænu sjálfbærninefndarinnar um 

 

Þingmannatillögu 

um framfylgd við alþjóðleg loftslagsmarkmið 

Tillaga 

 

Norræna sjálfbærninefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að ráðherranefndin leggi stöðuskýrslu fyrir þing Norðurlandaráðs, 

með reglulegu millibili og eigi sjaldnar en á fjögurra ára fresti. Í 

henni verði greint frá því hvernig norrænu löndunum miðar að því 

að framfylgja loftslagsmarkmiðum SÞ eða ESB, og jafnframt 

árangri af aðgerðum landanna; 

 

að hún eigi samráð við Norðurlandaráð um form, innihald og 

tímasetningu reglubundinnar stöðuskýrslu. 

Forsaga 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að Norðurlandaráð beini tilmælum 

til Norrænu ráðherranefndarinnar þess efnis, að hún leggi framvegis fram 

árlega stöðuskýrslu fyrir þing Norðurlandaráðs, þar sem greint verði frá 

því hvernig löndunum miðar að því að framfylgja loftslagsmarkmiðum SÞ 

eða ESB, og jafnframt árangri af aðgerðum landanna. 

 

Flokkahópur jafnaðarmanna segir markmiðið með tillögunni vera að halda 

stjórnvöldum við efnið, það er eitt helsta viðfangsefni samtímans sem er 

að stemma stigu við válegum loftslagsbreytingum af manna völdum um 

allan heim. Árleg stöðuskýrsla á að varpa ljósi á hvort þörf sé á frekari 

aðgerðum í loftslagsmálum, í löndunum eða á norrænum vettvangi, og 

jafnvel sameiginlegri stefnu Norðurlanda á vettvangi ESB og SÞ. 

 

Tillögunni er beint til Norrænu ráðherranefndarinnar um að hún leggi 

framvegis fram árlega stöðuskýrslu um hvernig norrænu löndunum 

gengur að standa við skuldbindingar loftslagssamnings SÞ og/eða ESB. 

Flokkahópur jafnaðarmanna sér fyrir sér að fyrsta skýrslan greini frá 
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aðgerðum og verkefnum landanna fram að þessu, en í framhaldinu fjalli 

skýrslurnar um framvindu starfsins. 

 

Norðurlandaráð hefur ekki áður fjallað um tillögu af þessu tagi. Loftslags-

vandinn hefur hins vegar verið á dagskrá ráðsins allt frá tíunda áratugi 

síðustu aldar. Ráðið hefur samþykkt fjölda tilmæla þar að lútandi en 

meðal þeirra eru: 

 2014: Orkugeymsla sem stefnumótunartæki í loftslagsmálum  

 2014: Norðurlöndin brúi bil milli iðnríkja og þróunarríkja í 

alþjóðlegu loftslagsviðræðunum  

 2013: Norræn langtímastefna í öryggismálum í tengslum við 

umhverfis- og loftslagsmál  

 2012: Aðgerðir til að efla samstarf um grunnvirki og umhverfi í 

samgöngumálum   

 2011: Norræn stefna í hnattrænu loftslagsstarfi  

 2010: Nýjar norrænar aðgerðir í loftslagsmálum  

 

Umsagnir 

Tillagan var send í umsagnarferli til Norrænu ráðherranefndarinnar og 

hagvaxtar- og þróunarnefndar Norðurlandaráðs. Norræna ráðherranefndin 

svarar því til að hún hyggist ekki nýta umsagnarrétt sinn. Norræna 

hagvaxtar- og þróunarnefndin fjallaði um tillöguna á fundi sínum í 

september. Nefndin styður tillöguna.  
 

Sjónarmið nefndarinnar 

Nefndin tekur eftir því að samkvæmt tillögunni á Norræna ráðherranefndin 

að taka saman árlega stöðuskýrslu fyrir Norðurlandaráð. Til að svo megi 

verða þurfa löndin að láta í té þær upplýsingar sem til þarf. Umræddar 

upplýsingar eru væntanlega aðgengilegar í löndunum. Ástæðan er sú að 

samkvæmt 4. gr. Parísarsamkomulagsins skulu löndin á fimm ára fresti 

undirbúa, miðla og uppfæra upplýsingar um aðgerðir sínar. Um er að 

ræða svonefnd landsmarkmið (INDC – Intended Nationally Determined 

Contributions)1.  

 

Eitt ár er stuttur tími í loftslagsmálum. Flestar aðgerðir sem gripið er til 

eru til lengri tíma í senn. Undirbúningur og afgreiðsla stöðuskýrslu er dýrt 

og krefjandi verk fyrir ráðherranefndina og Norðurlandaráð. Nefndin telur 

því að breyta beri tillögunni í þá veru að talað verði um stöðuskýrslu með 

reglulegu millibili í stað árlegrar stöðuskýrslu. 

 

Parísarsamkomulagið kveður á um ýmis skýrslugerðarferli og úttektir í 

löndunum í þeim tilgangi að tryggja gagnsæi. Löggjöf í löndunum gerir 

einnig kröfur til stjórnvalda. Í Danmörku og Finnlandi skuldbinda lög um 

loftslagsmál stjórnvöld til að leggja skýrslu fyrir þjóðþingið með reglulegu 

millibili2. Miljömålsberedningen í Svíþjóð lagði fram tillögu í mars 2016 um 

stefnuramma í loftslagsmálum, þar á meðal loftslagslöggjöf með ákvæði 

um reglubundna skýrslugjöf til sænska þingsins. Stórþingið í Noregi 

samþykkti á árinu 2015 að hefja gerð loftslagslöggjafar þar í landi. Á 

Íslandi eru lög um loftslagsmál frá árinu 2012 en engin ákvæði um reglu-

bundna skýrslugjöf til Alþingis.  

 

Nefndin telur að koma megi í veg fyrir tvíverknað með því að samræma 

undirbúning umræddrar stöðuskýrslu til Norðurlandaráðs, skýrslu sem 

kveðið er á um í Parísarsamkomulaginu, og greinargerða til þjóðþinganna í 

samræmi við loftslagslöggjöf viðkomandi landa.  

                                                
1 Intended Nationally Determined Contributions. Löndin upplýsa Rammasamning SÞ um 

loftslagsbreytingar (UNFCCC) um hvernig þau hyggjast standa við skuldbindingar sínar. Var það 

gert í fyrsta sinn í aðdraganda loftslagsráðstefnunnar í París 2015. 

2 Sjá skýrsluna Klimapolitikk i Norden, en sammenligning av mål og virkemidler i de nordiske 

landene, CICERO report 2016:07. Skýrslan var unnin fyrir Norðurlandaráð í aðdraganda 

ráðstefnu sem haldin var í september 2016. 
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Víðtækt samstarf um loftslagsmál fer fram innan vébanda Norrænu 

ráðherranefndarinnar. Ráðherranefndin ætti því að vera vel í stakk búin til 

að vinna reglubundnar stöðuskýrslur eins og óskað er eftir í tillögunni. Í 

fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar eru árlegar fjárveitingar til 

samstarfs á sviði loftslagsmála og því ætti gerð stöðuskýrslu að rúmast 

innan núverandi fjárhagsramma.  

 

Þegar stöðuskýrslan hefur verið skilgreind nánar, kemur í ljós hvað 

Norræna ráðherranefndin þarf að verja miklu fé til verksins. Því væri 

gagnlegt að skýra betur hvaða væntingar eru gerðar til stöðuskýrslunnar. 

Er átt við stutta samantekt ásamt fylgiskjölum um stöðu mála í hverju 

landi um sig, eða viðameiri greinargerð þar sem lagt er mat á hvort löndin 

standi við skuldbindingar sínar? Á að bera landsmarkmið á Norðurlöndum 

við aðgerðir annars staðar og þörfina á hnattrænum aðgerðum? Á stöðu-

skýrslan eingöngu að byggja á upplýsingum frá stjórnvöldum landanna 

eða er gert ráð fyrir að óháður aðili fari yfir gögnin og vinni úr þeim? 

Nefndin telur að Norræna ráðherranefndin, Norðurlandaráð og skrifstofur 

þeirra eigi að bera saman ráð sín um form og innihald stöðuskýrslunnar og 

einnig hvaða aðili eigi að annast verkið, áður en kemur að því að 

ráðherranefndin leggi fyrstu skýrsluna fyrir ráðið. 
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