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NEFNDARÁLIT UM ÞINGMANNATILLÖGU 

Nefndarálit forsætisnefndar um 

 

þingmannatillögu um að efla norrænt 

samstarf um þróunaraðstoð  

1. Tillaga forsætisnefndar 

Forsætisnefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að ráðherranefndin taki virkan þátt í viðleitni til að efla norrænt 

samstarf um þróunaraðstoð. 

2. Aðdragandi 

Norðurlöndin eru í fararbroddi í heiminum þegar kemur að því að veita 

þróunaraðstoð til fátæka hluta heimsins. Á síðastliðnum árum hefur ekki 

verið formlegt norrænt samstarf um stefnu í þróunarmálum, en stundum 

hittast norrænir ráðherrar þróunarmála óformlega. Árið 2005 lagði 

flokkahópur íhaldsmanna í Norðurlandaráði til sameiginlega norræna 

stefnu um þróunaraðstoð. Hópurinn taldi að ná mætti fram betri og 

skilvirkari þróunaraðstoð og á þann hátt hjálpa fleiri einstaklingum, ef 

Norðurlöndin samhæfðu aðstoð sína þar sem þess væri kostur. Í stað þess 

að hvert land fyrir sig hefði sín verkefni, gætu Norðurlöndin skipulagt 

sameiginleg verkefni. En tillagan hlaut ekki hljómgrunn á þeim tíma.  

 

Á vettvangi formlegra norrænna ráðherranefnda er samt stundum fjallað 

um málefnið. Umhverfisráðherrarnir hafa oft hnattræn málefni á dagskrá 

og norrænu landbúnaðarráðherrarnir lögðu til dæmis fyrir loftslagsfundinn 

í Kaupmannahöfn sérstaka áherslu á heildarlausn með tilliti til stórra 

viðfangsefna okkar tíma. Nánar tiltekið vildu þeir auka matvælaframleiðslu 

á loftslagsvænan hátt og vildu því stöðva loftslagsbreytingarnar til að gera 

þetta kleift. 

 

Norræni þróunarsjóðurinn (NDF) fékk nýtt umboð árið 2009 í krafti 

ákvörðunar norrænu samstarfsráðherranna – að áeggjan 

Norðurlandaráðs. Sjóðurinn hefur nú stjórn með gjafafjármögnun til 

loftslagsfjárfestinga í fátækum þróunarlöndum. Stuðningur hefur verið 

veittur við u.þ.b. 50 verkefni í 18 þróunarlöndum. 
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Norðurlandaráð hefur á síðastliðnum árum lagt aukna áherslu á 

utanríkismál og í því samhengi hafa þróunarmál einnig verið rædd. Þannig 

var á síðasta þingi Norðurlandaráðs umræða um markmið SÞ fyrir tímann 

eftir árið 2015, þ.e.a.s. tímann eftir þúsaldarmarkmiðin, sem náðu fram til 

ársins 2015. 

3. Umsagnarferli 

Tillagan var lögð fram á þingi Norðurlandaráðs í Stokkhólmi 28. október 

2014 af Steingrími Sigfússyni (VG) fyrir hönd flokkahóps vinstri sósíalista 

og grænna:  

 

„Stoltenbergskýrslan og sú hugmynd sem liggur að baki hennar, um að 

Norðurlöndin eigi að auka viðveru sína og samstarf á alþjóðavísu og 

samræma stefnu sína betur, fellur einnig mjög vel að samstarfi um 

þróunaraðstoð. Og það liggur ljóst fyrir að Norðurlöndin geta í mörgum 

tilfellum verið mun öflugri með auknu samstarfi. Til dæmis má hafa í huga 

þá ólíku sérfræðiþekkingu sem er til staðar í hverju Norðurlandanna: 

Ísland veit ýmislegt um fiskveiðar og jarðhita, Svíar og Finnar vita 

ýmislegt um skóga og svo framvegis. Það er ósk mín að ríkisstjórnir 

okkar, einnig með virkri þátttöku í Norðurlandaráði, skoði hvort ekki megi 

finna tilvalin verkefni á sviði þróunaraðstoðar þar sem við getum eflt 

samstarf okkar.“ 

 

Christina Gestrin (sv) gerði athugasemd við tillöguna fyrir hönd flokkahóps 

miðjumanna: 

 

„Í samstarfi um þróunaraðstoð eru öll Norðurlöndin virk og Svíþjóð, 

Danmörk og Noregur eru til fyrirmyndar, en þau hafa náð 

þúsaldarmarkmiðinu um að greiða 0,7% af vergri þjóðarframleiðslu í 

þróunaraðstoð. Með aukinni samhæfingu þróunarsamvinnu, mætti gera 

þróunaraðstoðina skilvirkari og Norðurlöndin gætu byggt á sameiginlegri 

færni og reynslu af að hafa stundað samstarf um þróunaraðstoð í 

þróunarlöndum um langt skeið.  

 

Þróunarsamstarf allra Norðurlandanna byggir á sömu gildum: 

mannréttindum, jafnrétti kynjanna, jafnrétti, góðri stjórnsýslu og 

sjálfbærri þróun. Sem liður í auknu samstarfi um öryggis- og utanríkismál, 

ætti aukið norrænt samstarf um stefnu í þróunarmálum að vera sjálfsagt 

mál.“ 

 

 Aðrir flokkahópar gerðu ekki athugasemdir við tillöguna. 

4. Sjónarmið forsætisnefndar 

Tillaga flokkahóps íhaldsmanna frá því fyrir 10 árum síðan, um 

sameiginleg norræn þróunarverkefni, var mun víðtækari en nýja tillagan 

með tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um að taka virkan þátt í 

viðleitni til að efla norrænt samstarf um þróunaraðstoð. 

 

Tillagan er ekki stíluð á Norðurlandaráð, en hér má einnig færa 

þróunarmálefni ofar á dagskrá, annað hvort með fundum með norrænu 

utanríkisráðherrunum eða hugsanlega með því að boða til 

hringborðsráðstefnu með fulltrúum norrænu þróunaraðstoðarráðherranna.   
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5. Ályktun 

Með hliðsjón af framangreindu leggur Forsætisnefnd til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að ráðherranefndin taki virkan þátt í viðleitni til að efla norrænt 

samstarf um þróunaraðstoð. 

 

 

 

 

Lysebu, 1. desember 2014 

Arto Pirttilahti (cent) 

Bertel Haarder (V) 

Eva Sonidsson (S) 

Guðbjartur Hannesson (A) 

Hans Wallmark (M) 

Höskuldur Þórhallsson (F) 

 

Høgni Hoydal (T) 

Karin Gaardsted (S) 

Marit Nybakk (A) 

Michael Tetzschner (H) 

Simo Rundgren (cent) 

 

 

  



 

 

 

 Blaðsíða 4 af 5 

 

Norðurlandaráð 

A 1635/præsidiet 

Fjallað um í: 

Forsætisnefnd 

Fylgiskjal: 

– þingmannatillaga 

Málsnúmer 14-00284-6 

 

 

 

Norðurlandaráð 

A 1635/præsidiet 

Fjallað um í: 

Forsætisnefnd 

Fylgiskjal: 

– þingmannatillaga 

Málsnúmer 14-00284-6 

 

 

Fylgiskjal:  

ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga um að efla norrænt 

samstarf um þróunaraðstoð 

Norrænu ríkin hafa um áratuga skeið verið í fararbroddi meðal þeirra ríkja 

sem leggja áherslu á að ná markmiðum Sameinuðu þjóðanna um framlag 

til þróunaraðstoðar. Það er einnig í sönnum norrænum anda að berjast 

gegn fátækt og hungri og eiga samstarf við þau lönd sem þarfnast 

aðstoðar í þróun sinni.  

 

Markmið norrænu ríkjanna er að uppfylla markmið um að minnst 0,7% af 

vergri þjóðarframleiðslu fari í framlag til þróunaraðstoðar, þó þetta hafi 

gengið hægar en ætlað var hjá sumum, t.d. Íslandi eftir 

efnahagskreppuna. Flest norrænu ríkjanna uppfylla markmiðið í raun í 

dag. 

 

Norrænt samstarf um þróunaraðstoð hefur verið til staðar um nokkurt 

skeið, en andstætt við önnur svið, þar sem norrænt samstarf hefur 

dafnað, þá hefur samstarf um þróunaraðstoð farið minnkandi á 

síðastliðnum árum. Þetta hefur gerst án meðvitaðrar sýnilegrar pólitískrar 

ákvörðunar um viðmiðunarreglur hér að lútandi. 

 

Áður fyrr unnu Norðurlöndin í sameiningu að verkefnum í nokkrum 

löndum, einkum í Austur-Afríku, þar sem mörg hundruð sérfræðingar áttu 

samstarf um meira en 20 ára skeið. Þessum verkefnum lauk í kringum 

1990. 

 

Stofnun Norræna þróunarsjóðsins (NDF) má einnig nefna sem 

þýðingarmikið framfaraskref í norrænni samvinnu á þessu sviði. Í upphafi 

og á myndunarstigi var sjóðurinn almennur þróunarsjóður, sem vann náið 

með þróunarbönkum eins og t.d. Alþjóðabankanum og þróunarbönkum í 

ólíkum heimshlutum. Um árþúsundamótin byrjaði svo að myndast 

hreyfing, sem hafði það að markmiði að leggja sjóðinn niður. Sú varð þó 

ekki raunin. Í dag er sjóðurinn enn virkur, en þó í annarri mynd en áður 

og án þess að fá úthlutað nýju fjármagni. Sjóðurinn fær tekjur sínar frá 

fyrri þróunarlánum og þau eru notuð sem styrkur í umhverfisverkefni. Hið 
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síðasttalda er að sjálfsögðu jákvætt, en það kemur ekki í stað virkrar 

starfsemi á hefðbundnu sviði þróunaraðstoðar. 

 

Einnig verður að nefna að norrænu ríkin vinna saman í Alþjóðabankanum 

og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, þar sem samstarfið á síðastliðnum árum 

hefur verið svæðisbundið með Eystrasaltsríkjunum. Þátttaka í 

Þróunarsamvinnunefnd OECD, DAC, er einnig mikilvægur þáttur í 

þróunarsamstarfi landanna. Ennfremur hittast norrænu 

þróunarmálaráðherrarnir og embættismenn venjulega einu sinni á ári til 

að fara yfir stöðu mála og þar að auki eru fleiri tækifæri til að hittast á 

stórum ráðstefnum og ársfundum á ólíkum alþjóðlegum vettvangi. 

 

Eiginlegt samstarf fer þó að mestu fram í hinum svonefnda Nordic plus- 

hópi sem Norðurlöndin taka þátt í ásamt Bretlandi, Írlandi og Hollandi. 

Þrátt fyrir allt það góða sem segja má um samstarfið, þá sýnir það líka að 

Norðurlöndin hafa gefið eftir og að hluta til glatað leiðtogahlutverki sínu, í 

alþjóðlegu samhengi með tilliti til viðmiðunarreglna um þróunaraðstoð, til 

stærri landa eins og t.d. Bretlands. 
 

Aukið norrænt samstarf um þróunaraðstoð er einnig í takti við aukinn 

áhuga á að efla norrænt samstarf um utanríkismál og alþjóðasamstarf. Í 

þessu tilliti er hægt að vísa til Stoltenberg-skýrslunnar. Aukið samstarf um 

sendiráð eða sendiskrifstofur fellur einnig vel að svona hugmyndum. 

Mikilvægt er, eins og einnig á oft við um norræna samvinnu, að veita því 

eftirtekt að samvinnan á sér stað eða getur átt sér stað á fleiri stigum en 

bara á milli embættismanna og efsta lags stjórnsýslunnar. 

Hagsmunasamtök og grasrótarhreyfingar gegna einnig hlutverki hér, þar 

sem hluti af framlagi allra norrænu ríkjanna til þróunaraðstoðar fer til þess 

háttar samtaka, auk þess sem verkefni eru unnin í samstarfi við margar 

ólíkar stofnanir. Að endingu er mjög mikilvægt að þjóðþing landanna og 

þingmenn og samstarf þeirra innan Norðurlanda, ekki síst innan 

Norðurlandaráðs, fáist við þessi mál.    

 

Með hliðsjón af ofangreindu er lagt til að Norðurlandaráð hvetji 

ríkisstjórnir Norðurlandanna til að auka samstarf sitt um þróunaraðstoð. 

Að norrænu ríkisstjórnirnar kanni hvort hagkvæmt væri að endurvekja 

Norræna þróunarsjóðinn, NDF, sem virkan þróunarsjóð og veita fjármagni 

til hans á nýjan leik. 

 

Að norrænu ríkisstjórnirnar vinni greiningu á kostum og göllum þess að 

auka samhengi í þróunarstarfi eða með því að deila sendiráðum eða 

sendiskrifstofum með þetta markmið að leiðarljósi auk þess að vinna í 

auknum mæli saman um verkefni þar sem samtakamátturinn hefur 

jákvæð áhrif. 

 

Norðurlandaráð hvetur Norrænu ráðherranefndina til að taka virkan þátt í 

viðleitni til að efla norrænt samstarf um þróunaraðstoð. 

 

Reykjavík, 12. september 2014 

Steingrímur J. Sigfússon (VG)  

 

 

 

 

 

 


