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NEFNDARTILLAGA 

 
Nefndartillaga 

um beitingu 8 ára-reglunnar  

1. Tillaga nefndarinnar 

 Eftirlitsnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að norrænum stofnunum verði heimilt að undantaka ákveðinn 

fjölda þjónustustarfa, þar á meðal húsvarða, frá 8 ára-reglunni; 

 

að veita undanþágu frá 8 ára-reglunni vegna fæðingarorlofs; 

 

að meta reynsluna af reglu sem veitir heimild til að framlengja 

ráðningartímabil hjá NordGen (Norrænu erfðaauðlindastofnuninni) 

og Nordregio fram yfir 8 ár í stöðum sem krefjast mjög sérhæfðrar 

þekkingar, og kanna ennfremur hvort fleiri norrænar stofnanir hafa 

sams konar þörf og NordGen og Nordregio. 

2. Aðdragandi 

Norðurlandaráð afgreiddi haustið 2012 tilmæli um „Aukna samfellu á skrif-

stofum Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar“. Tilmælin 

fjölluðu um hvort fólk gæti ráðist aftur til starfa á skrifstofum Norrænu 

ráðherranefndarinnar og Norðurlandaráðs að loknum 5 ára biðtíma, þar 

sem stöðum var skipt í kjarnastörf og þjónustustörf og hvort hægt væri að 

undantaka ákveðnar sérfræðingastöður á norrænum stofnunum frá 8 ára-

reglunni. Tilmælin voru afskrifuð. Tilmælin sem hér um ræðir varða aðra 

þætti. 

 

Markmiðið með 8 ára-reglunni er að tryggja visst gegnumstreymi starfs-

fólks á norrænum skrifstofum og stofnunum og skapa þannig nánari tengsl 

við löndin. Reglan á ennfremur að stuðla að því að þekking berist stöðugt 

frá löndunum til viðkomandi stofnana jafnframt því að þekking á norrænu 

samstarfi berst frá stofnunum til landanna. Viðfangsefnið felst í því að 

tryggja samfellu í starfseminni, að halda starfsfólki í mjög sérhæfðum 

störfum þegar lítið framboð er á slíku fólki á Norðurlöndum og varðveita 

stöðugleika í mikilvægum þjónustustörfum, þar á meðal starfi húsvarða.  
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Starfsmannareglur kveða á um að leyfi eða fjarvera vegna veikinda séu 

innifalin í 8 árum. Sama á við um fæðingarorlof. 

 

Árið 2010 samþykkti ráðherranefndin að veita þremur stofnunum heimild 

til að framlengja ráðningartímabil umfram 8 ár. Þær eru Norræni 

lýðheilsuháskólinn (NHV) (sem ákveðið hefur verið að loka), Norræna 

erfðaauðlindastofnunin (NordGen) og Nordregio. Rökin voru þau að í 

vissum tilvikum gæti reynst erfitt að finna nýtt starfsfólk með mjög sér-

hæfða þekkingu. Ráðherranefndin telur ekki að aðrar stofnanir hafi sömu 

þörf á undanþágu frá 8 ára-reglunni því þetta séu þrjár mjög sérhæfðar 

rannsóknastofnanir og eigi það ekki við um aðrar norrænar stofnanir.  

 

Eftirlitsnefndin hefur á undanförnum þremur árum heimsótt velflestar 

norrænar stofnanir og samstarfsstofnanir sem starfa á vegum Norrænu 

ráðherranefndarinnar eða þiggja fjárstyrk þaðan. Áhrif 8 ára-reglunnar á 

samfellu og skilvirkni í starfsemi umræddra stofnana eru meðal þess sem 

rætt er í flestum þessara heimsókna. Oft eru það stjórnir stofnananna sem 

benda á kosti og galla 8 ára-reglunnar. Eftirlitsnefndin hefur eftir á rætt 

ýmsa þætti reglunnar, þar á meðal hvort veita eigi undanþágu vegna 

fæðingarorlofs. 

3. Umsagnir 

Forslaget har ikke vært til formelle høring. Kontrollkomiteen har hatt 

inngående samtaler om 8-årsreglen med lederne av flere nordiske 

institusjoner. Saken er reist i et brev til Nordisk ministerråds 

Generalsekretær.  

 

Komiteen har kontaktet NordGen og Nordregio om erfaringer av den 

beslutning som Ministerrådet vedtok i 2010, å innføre en mulighet til å 

forlenge ansettelsesperioden i de to nevnte institusjoner. Nordregio har 

benyttet seg av reglen en gang og mener at den har vært meget gagnlig. 

NordGen har ikke anvendt reglen, men skal i løpet av 15 måneder ansette 

14 ut av 29 medarbeider pga. 8-årsregelen. NordGen uttrykker at det tar 

et til to år å kvalifisere de nye høyt spesialiserte medarbeidere til 

oppgaven, og at 8-årsreglen derfor medfører redusert effektivitet og 

betydelig tap av kunnskap. 

4. Álit nefndarinnar 

Norrænar stofnanir eru uppistaðan í samstarfi Norðurlandanna og tals-

verður hluti fjárveitinga rennur til starfsemi þeirra. Oft er um að ræða 

fámennar stofnanir og því er mikilvægt fyrir starfsemi þeirra að vel takist 

til með mannaráðningar. Það á ekki síst við um ráðningar í skrifstofu- og 

tæknistörf (þjónustustörf) þar sem samfella er mikilvæg, og einnig störf 

sem krefjast mjög sérhæfðrar þekkingar og lítið framboð er á fólki með 

tilskilda hæfni. 

 

Eftirlitsnefndin telur óheppilegt að ekki sé veitt undanþága frá 8 ára-

reglunni vegna fæðingarorlofs. Fæðingarorlof eru hornsteinn í fjölskyldu- 

og jafnréttisstefnu á Norðurlöndum. Markmið orlofsins er að standa vörð 

um fæðingartíðni, auka jafnrétti fólks og velferð barna. Nefndin telur því 

ekki rétt að sá tími sem starfsfólk Norrænu ráðherranefndarinnar, Norður-

landaráðs og norræna stofnana ver í fæðingarorlof sé innifalinn í átta ára 

ráðningartíma. 

 

Nefndin tekur eftir því að Norræna ráðherranefndin hefur ákveðið að veita 

heimild fyrir því að framlengja ráðningartímabil á þremur norrænum 

stofnunum fram yfir 8 ár þegar um er að ræða stöður sem krefjast mjög 

sérhæfðrar þekkingar. Reglunni hefur einungis verið beitt einu sinni á 

undanförnum fjórum árum og bendir það til þess að hún þjóni engum 
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tilgangi. Nefndin telur því þarft að meta hvort reglurnar séu of strangar og 

þörf sé á að endurskoða þær. Miðað við reynslu nefndarinnar af heim-

sóknum á ýmsar stofnanir þykir henni ástæða til að kanna hvort fleiri 

stofnanir hafi sömu þörf og Nordgen og Nordregio fyrir undanþágu frá 

reglunni.  

5. Niðurstaða 

 Með hliðsjón af ofangreindu leggur  eftirlitsnefndin til 

að Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

um 

að norrænum stofnunum verði heimilt að undantaka ákveðinn 

fjölda þjónustustarfa, þar á meðal húsvarða, frá 8 ára-reglunni; 

 

að veita undanþágu frá 8 ára-reglunni vegna fæðingarorlofs; 

 

að meta reynsluna af reglu sem veitir heimild til að framlengja 

ráðningartímabil hjá NordGen (Norrænu erfðaauðlindastofnuninni) 

og Nordregio fram yfir 8 ár í stöðum sem krefjast mjög sérhæfðrar 

þekkingar, og kanna ennfremur hvort fleiri norrænar stofnanir hafa 

sams konar þörf og NordGen og Nordregio. 

 

 

Akureyri, 8. april 2014 

Billy Gustafsson (S) 

Eero Suutari (saml) 

Lauri Heikkilä (saf), nestleder 

 

Sonja Mandt (A), leder 

Steen Gade (SF) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

 

 


