
 

 

 bls. 1 af 2 

Norðurlandaráð 

B 309/presidiet 

Afgreiðsla: 

Forsætisnefnd 

Málsnúmer: 16-00222-4 

 

 

NEFNDARÁLIT UM 
RÁÐHERRANEFNDARTILLÖGU 

Nefndarálit forsætisnefndar um 

 

ráðherranefndartillögu um nýja áætlun um 

samstarfið við granna í vestri 

Tillaga 

Forsætisnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún hrindi í framkvæmd nýrri áætlun um samstarfið við granna 

í vestri 

 

Aðdragandi 

Ráðherranefndartillagan í heild sinni, sem er unnin á ensku af tilliti til 

hlutaðeigandi samstarfsaðila á svæðum í Kanada, Bandaríkjunum, Írlandi, 

Stóra-Bretlandi að Skotlandi og Shetlandseyjum og fleiri meðtöldum, er 

meðfylgjandi í fundargögnunum. Hér eru forgangsmálin: 

 

Víðtækt norrænt samstarf við granna í vestri verður að byggja á 

sameiginlegum hagsmunum, reynslu úr fyrri samstarfsverkefnum, 

norrænum og gagnkvæmum virðisauka og niðurstöðum úr viðræðum við 

núverandi og nýja samstarfsaðila.   

 

Norræna ráðherranefndin hefur áhuga á að skapa, styðja við og leggja sitt 

af mörkum til heildstæðrar sjálfbærrar þróunar og „2030 áætlunarinnar“ 

með ákveðinni áherslu á eftirfarandi viðfangsefni:  

• Málefni sjávar  

• Viðskipta- og efnahagsþróun  

• Umhverfis-, loftslags- og orkumál  

• Rannsóknir, nýsköpun og menntamál   

• Menningarmál  

• Heilbrigðismál  

• Jafnrétti kynjanna  

• Þátttöku barna og ungmenna 

 

Norræna ráðherranefndin hefur um nokkurra ára skeið átt í vaxandi 

samstarfi við sér í lagi svæði í Kanada, en líka í ákveðnum mæli 
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Bandaríkin, Írland og Stóra-Bretland að Skotlandi meðtöldu. Tillagan 

leggur línuna fyrir samstarfið á tímabilinu 2017-2020. 

 

Stofnun Norrænu ráðherranefndarinnar, NORA, „Norræna 

Atlantssamstarfið“ með höfuðstöðvar í Færeyjum, hefur gegnt 

lykilhlutverki í þessu starfi. 

 

Norðurlandaráð hefur einkum átt samstarf við granna í vestri í gegnum 

samstarfið í hópi þingmanna norðurslóða. Formennskuáætlun Íslendinga í 

Norðurlandaráði 2015 nefndi sérstaklega markmið um að auka samstarfið 

við granna Norðurlanda í vestri. Í tengslum við þingmannaráðstefnu 

Norðlægu víddarinnar í Reykjavík í maí 2015, þar sem einnig tók þátt 

sendinefnd frá Kanada, höfðu nokkrir fulltrúar forsætisnefndar óformlegt 

samband við þingmennina í heimsókn frá Kanada. Áður var 

Norðurlandaráð líka í sambandi við þingmenn í bresk-írsku 

þingmannasamkomunni, British-Irish Parliamentary Assembly (BIPA). 

Sambandið fjaraði þó út um tíma, þar sem BIPA var upptekið af innri 

málefnum eins og efnahagskreppu, þjóðaratkvæðagreiðslu um hugsanlegt 

sjálfstæði Skotlands og núna síðast Brexit.  Það er þó von manna að hægt 

verði að hefja samband á nýjan leik í tengslum við starfsemi á Southbank 

árið 2017. 

Sjónarmið forsætisnefndarinnar 

Áformin verða að taka mið af núverandi pólitísku ástandi, en Brexit þýðir 

að margt getur tekið breytingum með tilliti til Stóra-Bretlands að Skotlandi 

og öðrum svæðum meðtöldum. Það kemur ekki skýrt fram í 

ráðherranefndartillögunni hvar, landfræðilega séð, Norræna 

ráðherranefndin einkum vill láta til sín taka. Þó svo að landfræðileg lega til 

vesturs liggi fyrir, þá geta komið upp ný pólitísk viðfangsefni, sem 

Norræna ráðherranefndin ætti að vera meðvituð um í skipulagningu 

átaksins, á sama hátt og áhrif loftslagsbreytinga eru tekin með í 

forsendum samstarfsins. 

 

Eins og fram kemur er Norðurlandaráð sjálft upptekið af myndun góðra 

sambanda við granna Norðurlanda í vestri, þannig að almennt séð getur 

forsætisnefnd stutt ætlanir ráðherranefndartillögunnar.  
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