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Afgreiðsla Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 

  
 

Nefndarálit norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar um 

ráðherranefndartillögu 
um nýja samstarfsáætlun á sviði orkumála 2018–2021 

Tillaga 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún kveði skýrar á um áform sín og markmið áður en nýju 

samstarfsáætluninni verður hrint í framkvæmd. 

Aðdragandi 

Norræna ráðherranefndin hefur ákveðið að móta nýja norræna samstarfsáætlun á 

sviði orkumála fyrir tímabilið 2018–2021 sem mun taka við af núgildandi 

framkvæmdaáætlun fyrir norrænt samstarf á sviði orkumála 2014–2017. 

 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin hefur átt þétt munnlegt samráð við svið 

orkumála innan ráðherranefndarinnar, þar sem fulltrúum nefndarinnar hefur gefist 

kostur á að tjá óskir sínar og sjónarmið varðandi nýju samstarfsáætlunina. Margt af 

því sem þar hefur komið fram hefur verið fléttað inn í fyrirliggjandi tillögu að 

samstarfsáætlun.  

 

Þann 30. október fékk norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin að skoða skriflega 

tillögu að samstarfsáætluninni, sem enn er trúnaðarmál. Ráðherrarnir munu ræða 

tillöguna á fundi sínum þann 23. nóvember, þegar þeim hefur borist nefndarálit 

norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar. 

Sjónarmið nefndarinnar 

Í tillögunni að samstarfsáætluninni er snert á flestum þeim atriðum sem 

Norðurlandaráð lagði áherslu á í skýrslu sinni frá 2016, „Grønn energi i Norden“1, auk 

margra af þeim tillögum sem koma fram í stefnumótandi úttekt og skýrslu Jorma 

Ollila, „Öflugt í dag – enn öflugra á morgun: Norrænt orkumálasamstarf“2.  

 

                                                                    
1 http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A943530&dswid=338  

2 http://www.norden.org/is/a-doefinni/myndskeid/oeflugt-i-dag-2013-enn-oeflugra-a-morgun-norraent-orkumalasamstarf 

 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:943530&dswid=338
http://www.norden.org/is/a-doefinni/myndskeid/oeflugt-i-dag-2013-enn-oeflugra-a-morgun-norraent-orkumalasamstarf
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Þó er vert að benda á ýmis atriði sem ráðherranefndin gæti kveðið skýrar á um í 

tillögunni.  

 

Ýmis viðfangsefni og samstarfssvið eru nefnd til sögunnar, en lítið er látið uppi um 

þær aðgerðir sem grípa á til og það hver markmiðin eru. Hvað felst í „áframhaldandi 

samstarfi“? Á hvaða sviðum er hægt að gera meira en að skiptast á reynslu? Er vilji til 

þess að samræma t.d. landsbundnar styrkjaáætlanir og auka þannig skilvirkni á 

sameiginlegum raforkumarkaði / styðja við umskipti til endurnýjanlegra orkugjafa? Ef 

Norðurlönd vilja styðja við umskipti til sjálfbærra orkulausna þurfum við að festa í 

sessi sameiginlegan orkumarkað sem byggir á meiri íbúafjölda. Við verðum líka að sjá 

til þess að raforkukerfi Norðurlanda séu skilvirk og að orkufyrirtæki/rekstraraðilar hafi 

ekki tök á að grafa undan þeirri skilvirkni. Hvernig hyggjumst við nýta reynslu 

landanna af því að auka orkunýtni, t.d. í orkufrekum iðnaði? Hyggjast löndin auka 

framlög sín til sameiginlegra norrænna orkurannsókna, eins og lagt er til í skýrslu 

Jorma Ollila? 

 

Skilvirk samhæfing gagnvart ESB kann að útheimta nýja tegund af norrænu 

skipulagi. Það er ósennilegt að löndin geti talað fyrir samhæfðri og sameiginlegri 

norrænni afstöðu gagnvart ESB innan ramma formennsku sem löndin gegna til 

skiptis. Hyggst ráðherranefndin/ríkisstjórnirnar endurhugsa fyrirkomulag samstarfs 

síns með tilliti til Evrópusambandsins? Hvaða sameiginlegu afstöðu vilja löndin tala 

fyrir gagnvart ESB? Hverjar eru til dæmis óskir landanna í tengslum við tilskipun ESB 

um endurnýjanlega orku (líforku)? 

 

Samstarfsáætlun hefur tiltekið heildstætt þema og stór hluti samstarfsins fer fram í 

hinum ýmsu verkefnum. Viss sveigjanleiki þarf að vera til staðar svo að slík áætlun 

eigi erindi og haldi vægi sínu á gildistímabilinu. Þó skortir skýra vísbendingu um það 

hvað ríkisstjórnirnar hyggjast gera á hinu pólitíska sviði og hvaða árangri þær vilja ná. 

Á hvaða sviðum hafa löndin sameiginlega afstöðu sem þau vilja tala fyrir í sameiningu 

á vettvangi ESB og hvernig mun samhæfing þar að lútandi fara fram?  Verði fleiri 

sameiginleg markmið ekki sett er hætt við því að samstarfinu verði haldið áfram í 

anda „business as usual“.  

 

Orkumálin eiga að vera eitt þeirra sviða þar sem auðveldast er að taka skref í þá átt 

að verða „samþættasta svæði í heimi“, sem er yfirlýst framtíðarsýn 

forsætisráðherranna. Nýja samstarfsáætlunin á sviði orkumála ætti að endurspegla 

þá sýn í ríkari mæli. 

 

Ráðherranefndin er hvött til að fara enn einu sinni yfir skýrslu Norðurlandaráðs um 

orkumál og tillögur Jorma Ollila, auk þess að íhuga hvort finna megi fleiri sameiginleg 

markmið, sjónarmið og stefnur sem stuðli að því að orkusnjöllum markmiðum fyrir 

Norðurlönd, Evrópu og heiminn allan verði náð. Norræna hagvaxtar- og 

þróunarnefndin telur að Norðurlönd hafi nú gullið tækifæri til að hafa áhrif á ESB og 

vera áfram í broddi fylkingar á sviði orkumála, en ef svo á að verða þarf meira til en 

„business as usual“ og landsbundinn hugsunarhátt. 
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Í ljósi þessa er lagt til að eftirfarandi verði fléttað inn í samstarfsáætlunina:  

 

 Að mótaðar verði sameiginlegar aðferðir og rammar til að þróa áætlanir 

norrænu landanna á sviði orku- og loftslagsmála og að löndin efni til 

umsagnarferla með aðkomu hinna norrænu landanna í tengslum við 

undirbúning slíkra áætlana. 

 

 Að kveðið verði skýrar á um það markmið í áætluninni að samræma norrænan 

smásölumarkað fyrir raforku. 

 

 Að samstarf um aukna orkunýtni í orkufrekum iðnaði á Norðurlöndum verði 

fléttað inn í áætlunina. 

 

 Að eitt af markmiðum áætlunarinnar verði að samræma styrkjaáætlanir sem 

eiga að stuðla að umskiptum til endurnýjanlegrar orku. 

 

 Að Norræna ráðherranefndin fái umboð til að móta sameiginlegar norrænar 

tillögur á sviði orkustefnu og samnorræna afstöðu í tengslum við ESB. 

 

 Að í áætluninni komi fram skýr stuðningur við að efla sameiginlegar norrænar 

orkurannsóknir með því að sameina norrænar og landsbundnar fjárveitingar, 

með það að markmiði að fjárfesta 500 milljónir DKK árlega í sameiginlegum 

norrænum orkurannsóknum. 

 

Nefndin/Norðurlandaráð ráðgerir að bjóða orkumálaráðherrunum til 

„samráðsfundar“ um norrænt samstarf á sviði orkumála á vordögum 2018, til að 

varpa nánara ljósi á þær aðgerðir sem löndin hyggjast grípa til í því skyni að hámarka 

sameiginlegt og landsbundið notagildi í norrænu orkumálasamstarfi. 

 

 

Kaupmannahöfn, 17. nóvember 2017 
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