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Þingmannatillaga um norrænt samstarf á sviði orkumála, 
afhendingaröryggis og viðbragðskerfis 

Tillögur 

Flokkahópur miðjumanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að greina hvernig norrænt samstarf á sviði orkumála getur stuðlað að því að 

auka afhendingaröryggi sem lið í samfélagsöryggi á Norðurlöndum 

að hefja ásamt Norðurlandaráði vinnu við að forgangsraða og fylgja eftir 

tillögunum sem settar voru fram í skýrslunni Nordic Energy Co-operation: 

Strong today – stronger tomorrow 

 

Norðurlandaráð taki ákvörðun um 

að óska eftir greinargerð frá Norrænu ráðherranefndinni fyrir þing 
Norðurlandaráðs í Ósló 2018 um viðbragðskerfi norrænu landanna og 
afhendingaröryggi sem hafi jafnframt að geyma greiningu á 
orkuframboði 

að taka saman yfirlit um hvernig starfinu um samfélags- og 
afhendingaröryggi verði best hagað í Norðurlandaráði og ákveða hve 
mikla áherslu eigi að leggja á þetta starf 

Bakgrunnur 

Skýrslan Nordic Energy Co-operation kom út árið 2017: Strong today – stronger 
tomorrow; en hana tók Jorma Ollila saman að beiðni Norrænu 
ráðherranefndarinnar. Á henni er margt að græða þar sem fjallað er um 
möguleikana sem felast í öflugra orkumálasamstarfi á Norðurlöndum. 
Tillögurnar í henni eru mikilvægar og ber að taka tillit til þeirra á komandi 
árum. 
 
Flokkahópur miðjumanna er þeirrar skoðunar að norrænu löndin ættu að 
styrkja stöðu sína í Evrópu með umskiptum yfir í sjálfbært orkukerfi. Það hefði 
góð áhrif bæði á atvinnulíf og fjárhag landanna sem og loftslagið í hnattrænu 
tilliti. Samhæfðari orkustefna myndi einnig bæta nýtingu allra tilfanga og 
auðvelda Norðurlöndum að ná alþjóðlegum loftslags- og orkumarkmiðum. 
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Saman hafa norrænu löndin mikið að gefa.  
 
Fleiri þætti verður aftur á móti að greina hvað varðar þörfina á sjálfbærri 
orkudreifingu. Afhendingaröryggið og áhrif þess á samfélagsöryggið og 
viðbragðskerfið eru þættir sem ekki er fjallað um í skýrslu Jorma Ollila, en 
skipta miklu fyrir þróun framtíðarlausna í orkumálum.  
 
Flokkahópur miðjumanna telur að aðgangur að orku líkt og aðgangur að 
matvælum og vatni sé mikilvægur örygginu í víðari skilningi. Nútímalegt 
samfélag sé háð áreiðanlegu orkuframboði. Framboð á endurnýjanlegum 
orkulindum eins og vindi og sól sé breytilegt og verði að vega það upp með 
öðrum orkugjöfum eða upphleðslu. Þetta sé dæmi um slíkt sem leysa megi 
með norrænu samstarfi. Auk þess geti Norðurlönd með sameinuðu átaki  
fremur orðið sjálfum sér næg um orku. 
 
Afhendingaröryggi auk viðbragðskerfis samfélags og þróttar voru meginþemu 
finnsku formennskunnar í NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) árið 2017. 
Ný framtíðarsýn NORDEFCO fyrir árið 2020 og áfram verður mótuð á formanns-
ári Noregs 2018 og kynnt varnarmálaráðherrunum um haustið það ár.  
 
Flokkahópi miðjumanna finnst að meira eigi að bera á samfélagsöryggi og 
afhendingaröryggi í tengslum við NORDEFCO og sömuleiðis í norrænu samstarfi 
á sviði utanríkis- og öryggismála í víðum skilningi. Í þessu sambandi eigi 
Norðurlandaráð einnig að fara í saumana á starfsháttum sínum og finna leiðir 
til að hafa aukin áhrif. Samfélags- og afhendingaröryggi séu þverlæg þemu sem 
snerta ýmsar fagnefndir og krefjast þátttöku þeirra. 
 
Við Norðurlandabúar höfum þegar sýnt að við getum framleitt orku í samræmi 
við metnaðarfull loftslagsmarkmið. Með markvissu og nánu samstarfi getum 
við styrkt okkur enn frekar að þessu leyti. Það verður meira að segja enn 
mikilvægara sé höfð hliðsjón af áskorunum á sviði öryggismála í heiminum og 
því ber að líta svo á að framfarir okkar á þessu sviði skapi löndum okkar sterka 
stöðu. Þess vegna ætti jafnframt að greina norrænt orkumálasamstarf með  
tilliti til samfélagsöryggis, ekki aðeins hvað Norðurlönd áhrærir heldur einnig 
með þá þörf í huga sem kann að verða til í nálægum löndum. 
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Stokkhólmi, Ósló, Kaupmannahöfn, Helsinki, Reykjavík,  

Mariehamn og Þórshöfn hinn 14. mars 2018 

Anna Kolbrún Árnadóttir (Mifl) 

Anna-Maja Henriksson (sv) 

Arto Pirttilahti (cent) 

Bertel Haarder (V) 

Britt Lundberg (ÅC) 

Eva Biaudet (sv) 

Heidi Greni (Sp) 

Jenis av Rana (Mfl.) 

Johanna Karimäki (gröna) 

Katri Kulmuni (cent) 

Ketil Kjenseth (V) 

Lars Tysklind (L) 

Matti Vanhanen (cent) 
Mikael Staffas (Lib) 

Ólafur Ísleifsson (Flf) 

Peter Östman (kd) 

Rasmus Ling (MP) 

Robert Halef (KD) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (Frfl) 

Staffan Danielsson (C) 
Åslaug Sem-Jacobsen (SP) 

 
 

 

 


