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FORSÆTISNEFNDARTILLAGA 

 

 

Forsætisnefndartillaga 

Viðmiðunarreglur Norðurlandaráðs um samstarf 

við Sambandsþingið og héraðsþing í Rússlandi  

Tillaga 

Forsætisnefndin leggur til 

að meðfylgjandi Viðmiðunarreglur Norðurlandaráðs um samstarf 

við Sambandsþingið og héraðsþing í Rússlandi verði samþykktar. 

Forsaga 

Á þingi Norðurlandaráðs árið 2011 var „Forsætisnefndartillaga um áætlun 

um samstarf Norðurlandaráðs við Ríkisdúmuna og Sambandsráðið í 

Rússlandi og við héraðsþing í Norðvestur-Rússlandi árin 2012–2015“ 

samþykkt. Gildistíma áætlunarinnar lýkur á þessu ári og því fylgja hér 

uppfærðar viðmiðunarreglur um samstarfið við Sambandsþingið og 

héraðsþingin í Rússlandi. 

 

Nú er einnig hentugur tími til þess að samþykkja nýjar viðmiðunarreglur 

um samstarfið þegar ekki er hægt að tala um „business as usual“ eftir að 

Rússar innlimuðu Krímskaga og bardagar brutust út í Donbashéraði. Þá er 

hörmulegt út frá norrænu sjónarhorni að skrifstofur Norrænu 

ráðherranefndarinnar í m.a. Pétursborg og Kalíningrad hafi orðið að draga 

saman seglin eftir að þær fengu á sig stimpilinn „erlendir útsendarar“.  

2014 var tveimur af fjórum sameiginlegum viðburðum Norðurlandaráðs og 

rússneskra þingmanna frestað og síðan aflýst. 2015 hefur þremur af 

fjórum sameiginlegum viðburðum verið frestað/aflýst.  

 

Þrátt fyrir að samskiptin hafi stirðnað er Rússland eftir sem áður stór og 

mikilvægur nágranni Norðurlanda. Norðurlandaráð verður að halda 

samræðunni við þingin í Rússlandi gangandi til þess að halda rifu opinni 

fyrir samstarfi þar sem það er hægt. 
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Sjónarmið forsætisnefndarinnar 

Meðfylgjandi viðmiðunarreglur hafa verið ræddar á mörgum fundum 

forsætisnefndar. Í ferlinu hefur textanum verið breytt lítils háttar en 

umræðan fjallaði aðallega um samskipti Norðurlandaráðs við Rússland 

eftir innlimun Krímskaga og það að skrifstofum Norrænu 

ráðherranefndarinnar í  Pétursborg og Kalíníngrad var lokað eftir að þær 

fengu á sig stimpilinn „erlendir útsendarar“. 

 

Norðurlandaráð heldur áfram samstarfi við rússneska þingmenn en 

takmarkar reglulega fundi árlega og kannar þess í stað möguleika á 

annars konar samráðsfundum. Almennt ástand hefur versnað en 

Norðurlönd og Rússland eru nágrannar eftir sem áður og því eru tengsl og 

samskipti Norðurlandaráðs við Sambandsþing Rússlands og héraðsþingin í 

Norðvestur-Rússlandi mikilvæg. 

 

 

Reykjavík, 27. október 2015 

Arto Pirttilahti (cent)  

Carl Haglund (sv) 

Hans Wallmark (M) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Höskuldur Þórhallsson (F) 

Juho Eerola (saf) 

Marit Nybakk (A) 

 

Michael Tetzschner (H) 

Morten Løkkegaard (V) 

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir (A) 

Phia Andersson (S) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Wille Rydman (Saml) 
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Fylgiskjal: 

VIÐMIÐUNARREGLUR 

NORÐURLANDARÁÐS UM SAMSTARF VIÐ 
SAMBANDSÞINGIÐ OG HÉRAÐSÞING Í 

RÚSSLANDI 

 

Inngangsorð 

Á þingi Norðurlandaráðs árið 2011 var samþykkt „Forsætisnefndartillaga 

um áætlun um samstarf Norðurlandaráðs við Ríkisdúmuna og 

Sambandsráðið í Rússlandi og við héraðsþing í Norðvestur-Rússlandi árin 

2012–2015“. Gildistíma áætlunarinnar lýkur á þessu ári og því fylgja hér 

nýjar viðmiðunarreglur um samstarfið við Sambandsþingið og 

héraðsþingin í Rússlandi. 

 

Eins og málin standa núna munu diplómatísk samskipti þingmanna við 

Rússland fá aukið vægi og gefa kost á samræðum þar sem ræða má 

jafnvel viðkvæm sameiginleg málefni á jákvæðan hátt. Það er afar 

mikilvægt að norrænu löndin séu samstíga í samskiptum Norðurlandaráðs 

við Rússland. Leitast er við að koma í veg fyrir að Rússland einangrist 

alveg í þingmannasamstarfinu en um leið er mikilvægt að tryggja að 

Rússland notfæri sér ekki þingmannasamstarfið (t.d. í fjölmiðlum). 

Viðleitni til að koma í veg fyrir einangrun má ekki túlka á þann veg að 

núverandi stefna Norðurlandaráðs gagnvart Rússlandi hafi linast eða 

mildast. Norðurlandaráð verður eigi að síður að halda samræðunni við 

þingin í Rússlandi gangandi til þess að halda rifu opinni fyrir samstarfi þar 

sem það er hægt. 

 

Nú er hentugur tími til þess að samþykkja nýjar viðmiðunarreglur um 

samstarfið þegar ekki er hægt að tala um „business as usual“ eftir að 

Rússar innlimuðu Krímskaga og bardagar fylgdu í kjölfarið í Donbashéraði 

þar sem svonefndir aðskilnaðarsinnar hafa fengið verulegan herstuðning 

frá Rússlandi. Þá hafa skrifstofur Norrænu ráðherranefndarinnar í m.a. 

Pétursborg og Kalíningrad orðið að draga saman seglin eftir að þær fengu 

á sig stimpilinn „erlendir útsendarar“, en þetta er hörmulegt út frá 

norrænu sjónarhorni. 2014 var tveimur af fjórum sameiginlegum 

viðburðum Norðurlandaráðs og rússneskra þingmanna frestað og síðan 

aflýst. 2015 hefur þremur af fjórum sameiginlegum viðburðum verið 

frestað/aflýst.  

 

Þrátt fyrir að samskiptin hafi stirðnað er Rússland eftir sem áður stór og 

mikilvægur nágranni Norðurlanda. Á undanförnum 25 árum hefur 

Norðurlandaráð átt samstarf við rússneska stjórnmálamenn hjá 

svæðisbundnum stofnunum á við Þingmannaráðstefnu 

Eystrasaltssvæðisins (BSPC), Fastanefnd þingmannaráðs norðurslóða 

(SCPAR), Þingmannasamstarf Norðlægu víddarinnar og 

Þingmannaráðstefnu Barentssvæðisins. Norðurlandaráð hefur enn sem fyrr 

gagn af beinum, tvíhliða samskiptum við rússneska þingmenn. Meginmálið 

er að finna raunhæft stig samskipta við núverandi aðstæður. 

 

Markmið 

 

Markmið samstarfs Norðurlandaráðs og rússnesku þinganna er að styðja 

við friðsamlega og lýðræðislega þróun á svæðinu. Samstarfinu er ætlað að 

efla opin, lýðræðisleg samfélög sem byggja á pólitískum og 

efnahagslegum stöðugleika og koma í veg fyrir að ný og óþörf skil myndist 

í Evrópu. Þróun mála í Rússlandi hefur því miður stefnt í ranga átt á síðari 
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árum þar sem dregið hefur úr lýðræði innanlands og utanríkisstefnan orðið 

herskárri. Því er um að ræða markmið til lengri tíma litið. Rússland verður 

eftir sem áður mikilvægur nágranni Norðurlanda. Enn verður þörf á eins 

góðum tengslum þingmanna og unnt er. Pólitísk tengsl við Rússland hafa 

komið sér vel þegar unnið er að því að tryggja lífríki Eystrasaltsins, í 

samstarfi um málefni norðurslóða og menningarlegu samstarfi. Ástand 

lífríkis hafsins hefur til dæmis batnað, þökk sé betri 

skolphreinsunarstöðvum í Pétursborg en þær voru að hluta til styrktar 

með norrænu fé.  

 

Forsaga 

Norðurlandaráð hefur átt samstarf við þingmenn, einkum frá Norðvestur-

Rússlandi, allt frá stofnun Rússneska sambandsríkisins í kjölfar hruns 

Sovétríkjanna árið 1991. Samstarf forsætisnefndar Norðurlandaráðs og 

hins þjóðkjörna þings hófst að vísu í október 1990 í Moskvu sem þá var 

höfuðborg Sovétríkjanna.  

 

Undanfarin 20 ár hefur Norðurlandaráð byggt upp samstarf við rússneska 

stjórnmálamenn í svæðisbundnum samtökum á við Þingmannaráðstefnu 

Eystrasaltssvæðisins (BSPC), Fastanefnd þingmannaráðs norðurslóða 

(SCPAR), Þingmannasamstarf Norðlægu víddarinnar og 

Þingmannaráðstefnu Barentssvæðisins. Norðurlandaráð tók virkan þátt í 

því að setja mörg þessi svæðisbundnu þingmannasamtök á laggirnar. 

 

Beint samstarf Norðurlandaráðs og rússneskra þingmanna jókst fyrir 

nokkrum árum. Á fundi sem haldinn var í Ósló 30. október 2007 í 

tengslum við þing Norðurlandaráðs, samþykktu Norðurlandaráð og 

Þingmannasamtök Norðvestur-Rússlands (PANWR) sameiginlega 

yfirlýsingu um framtíð samstarfsins. Fulltrúum Norðurlandaráðs var nú 

boðið árlega í námsferðir til Norðvestur-Rússlands til þess að kynnast 

staðháttum. Rússneskir þingmenn hafa endurgoldið heimsóknirnar og 

komið til Norðurlanda. Þingmannaskiptin fóru fram á vegum áætlunar 

Norrænu ráðherranefndarinnar um þekkingaruppbyggingu og myndun 

tengslaneta og voru þau fjármögnuð með fjárveitingu frá Norrænu 

ráðherranefndinni.  

 

Á fundi, sem haldinn var með fulltrúum Dúmunnar og Sambandsráðsins í 

Moskvu í tengslum við þing Norðurlandaráðs í Helsinki 2008, var samstaða 

um að taka upp árlegar hringborðsumræður frá og með árinu 2009, með 

þátttöku fulltrúa Norðurlandaráðs og þjóðkjörinna fulltrúa 

Sambandsþingsins í Moskvu ásamt fulltrúum héraðsþinga í Norðvestur-

Rússlandi. Í síðustu skiptin var fulltrúum Þingmannaráðstefnu 

Eystrasaltssvæðisins (BSPC) einnig boðið. 

 

Ungt stjórnmálafólk í Norðvestur-Rússlandi átti frumkvæði að því árið 

2008 að ungt stjórnmálafólk frá Norðurlöndum og Norðvestur-Rússlandi 

hefur komið saman á málþingum sem styrkt voru af upplýsingaskrifstofu 

Norrænu ráðherranefndarinnar sem þá starfaði í Múrmansk. 

 

Hið aukna tvíhliða samstarf þar sem fulltrúar Norðurlandaráðs mynduðu 

tengsl við rússneska þingmenn efldi jafnframt samstarf annarra 

svæðisbundinna stofnana. 

 

Mat á starfsemi undanfarinna ára 

Samstarfið við rússneska þingmenn óx og dafnaði fram til vorsins 2014. 

Fram að því voru undirtektir almennt góðar við námsferðum, 

hringborðsumræðum og æskulýðsþingum. 

 

Ekki hefur verið hægt að tala um „business as usual“ eftir að Rússar 

innlimuðu Krímskaga og bardagar fylgdu í kjölfarið í Donbashéraði, þar 

sem svonefndir aðskilnaðarsinnar hafa fengið verulegan herstuðning frá 

Rússlandi. 2014 var tveimur af fjórum sameiginlegum samkomum 
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Norðurlandaráðs og þingmanna frá Rússlandi frestað og síðan aflýst. 2015 

hefur þremur af fjórum sameiginlegum viðburðum verið frestað/aflýst. Því 

er brýnt að hinar nýju viðmiðunarreglur segi til um hvað sé raunhæft 

umfang samstarfsins.  

 

Á árunum 2014 og 2015 komu rússneskir þingmenn í námsferðir til 

Norðurlanda. Námsferðirnar hafa mælst vel fyrir hjá rússnesku 

þingmönnunum sem tóku þátt í þeim en einnig hjá gestgjöfum og 

landsdeildum á Norðurlöndum, nú síðast þegar farið var til Danmerkur 

2014 og Finnlands í febrúar 2015. Enn sem áður er hentugast að 

námsferðirnar séu stuttar og hnitmiðaðar og eins kæmi sér vel að 

rússnesku hóparnir yrðu aðeins fámennari, með einn fulltrúa frá hverju 

héraðsþingi í Norðvestur-Rússlandi, einn fulltrúa Dúmunnar og einn frá 

Sambandsráðinu. Svíar verða gestgjafar 2016, Íslendingar 2017, 

Norðmenn 2018, Danir 2019 og Finnar 2020. 

 

Fulltrúar Norðurlandaráðs fóru í námsferð til Norðvestur-Rússlands á 

árunum 2009–2013 og voru þingmannaskiptin þannig gagnkvæm.  

Norrænt stjórnmálafólk hefur almennt verið ánægt með námsferðirnar. 

Námsferðum til Norðvestur-Rússlands var engu að síður frestað/aflýst 

2014 og 2015. Framvegis er því raunhæft að einskorða heimsóknir við 

sérstaka viðburði í Norðvestur-Rússlandi, t.d. þing Þingmannasamtaka 

Norðvestur-Rússlands (PANWR), í stað þess að fara í reglulegar 

heimsóknir á hverju ári. Norðurlandaráð vill ekki útiloka möguleika á 

fundum í Rússlandi en við núverandi aðstæður leggur ráðið einkum 

áherslu á að bjóða til Norðurlanda, á fundi eða í námsferðir. 

 

Fulltrúar forsætisnefndar og oft einnig fulltrúar umhverfis- og 

náttúruauðlindanefndar hafa nokkrum sinnum tekið þátt í 

hringborðsumræðum með þingmönnum frá Dúmunni og Sambandsráðinu í 

Moskvu. Í Múrmansk árið 2011 var fulltrúa Þingmannaráðstefnu 

Eystrasaltssvæðisins (BSPC) boðin þátttaka í fyrsta sinn, nánar tiltekið 

fulltrúa Eystrasaltsríkjaþingsins (BA). Fólk var sammála um að þátttaka 

þingmanna frá öðrum löndum Eystrasaltssvæðisins efldi samstarfið. 

Hringborðsumræðunum var samt sem áður frestað/aflýst 2014 og 2015. 

Þess í stað var haldinn stærri fundur með rússnesku þingmönnunum í 

tengslum við þingið 2014 og virðist það vera raunhæf lausn við núverandi 

aðstæður. 

 

Allt frá árinu 2009 hafa verið haldin árleg málþings ungs stjórnmálafólks 

frá Norðurlöndum og Norðvestur-Rússlandi. Þátttakendur frá 

Norðurlandaráði og Norðurlandaráði æskunnar eru sammála um að 

samstarfið hafi þróast í jákvæða átt. Æskulýðsþing var haldið 2014 en 

2015 var skráning ungs norræns stjórnmálafólks of dræm og var þinginu 

því aflýst. Þingmannaráðstefna Eystrasaltssvæðisins (BSPC) stóð að 

æskulýðsþingi í Kíl í júní 2015 fyrir ungt stjórnmálafólk frá öllu 

Eystrasaltssvæðinu – einnig Norðurlandaráði æskunnar. Framtíðarlausnin 

gæti því verið sú að Þingmannaráðstefna Eystrasaltssvæðisins standi að 

æskulýðsþingi fyrir allt Eystrasaltssvæðið. 

 

Norðurlandaráð sendi tvo fulltrúa í kosningaeftirlit þegar kosið var til 

Dúmunnar, neðri deildar rússneska Sambandsþingsins, í desember 2011. 

Norðurlandaráð tók þátt í eftirlitinu í samráði við Þingmannasamstarf 

RÖSE (Ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu) og Þingmannasamstarf 

Evrópuráðsins (PACE). Hópurinn skilaði skýrslu um eftirlitsstörfin til 

Þingmannasamstarfs RÖSE og Þingmannasamstarfs Evrópuráðsins. 

Hugsanlega kemur boð um kosningaeftirlit næst þegar kosið verður til 

Dúmunnar í Rússlandi og þá metur forsætisnefndin hvort hún telji tilefni til 

þess að senda fulltrúa í kosningaeftirlit. 

 

Ríkisstjórnirnar hafa dregið töluvert úr samstarfi Norrænu 

ráðherranefndarinnar við Norðvestur-Rússland eftir að skrifstofurnar í Skt. 
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Pétursborg og Kalíningrad urðu að draga saman seglin eftir að þær fengu 

á sig stimpilinn „erlendir útsendarar“. Samstarfið heldur áfram í 

einhverjum mæli en án aðkomu skrifstofanna. Þingmannasamstarfið nýtur 

forgangs og fjárveiting Norrænu ráðherranefndarinnar mun gera það kleift 

að halda námsferðunum áfram. 

 

 

 

 

 

Forgangsmál í samstarfinu 

Meginmarkmið samstarfsins eru nú sem fyrr: 

 

a) að styðja við friðsamlega og lýðræðislega þróun á svæðinu, 

b) að skapa gagnkvæman skilning á mikilvægum málefnum á 

alþjóðavettvangi, 

c) að miðla hugmyndum og skiptast á reynslu. 

 

Stuðningur við friðsamlega og lýðræðislega þróun á svæðinu er algjört 

meginmarkmið samstarfsins en er því miður eins og stendur markmið til 

lengri tíma litið. Einn góðan veðurdag hljóta „nýir vindar“ að blása frá 

Rússlandi og þrátt fyrir mótlætið er mikilvægt að viðhalda einhverjum 

tengslum. 

 

Þingmannasamstarfið getur reynst gagnkvæm hvatning fyrir þjóðkjörna 

fulltrúa, bæði í Rússlandi – ekki síst svæðisbundið – og á Norðurlöndum. 

Forsætisnefndin ber enn sem fyrr meginábyrgð á ytra starfi 

Norðurlandaráðs en fagnefndir ráðsins verða einnig að koma þar að 

málum, því eitt markmiðið er að skiptast á reynslu og læra af bestu 

starfsvenjum hvert annars. 

 

Forsætisnefndin 

Forsætisnefndin heldur árlegan fund með rússneskum þingmönnum í 

tengslum við þing Norðurlandaráðs. Á fundinum eru aðgerðir komandi árs 

samræmdar. 

 

Frekari samskipti eru undir því komin að ekki verði frekari afturkippur í 

lýðræðisþróun í Rússlandi. Forsætisnefndin leggur á nýju tímabili sérstaka 

áherslu á árlegu fundina í tengslum við þingin. Aðrir samráðsfundir geta 

einnig komið til greina, t.d. í tengslum við viðburði á Eystrasaltssvæðinu. Í 

ágúst 2015 var þingmönnum frá Dúmunni og héraðsþingi Skt. 

Pétursborgar boðið á málþing í tengslum við Eystrasaltshátíðina í 

Stokkhólmi. Þeir afboðuðu og því sátu fundinn tveir fulltrúar 

Norðurlandaráðs og tveir frá Eystrasaltsríkjaþinginu. En ef til vill verður 

hægt að fá rússneska þingmenn til leiks síðar meir, þar sem 

menningarmál geta áfram verið það málefni sem sameinar. 

 

Forsætisnefnd Norðurlandaráð og tilnefndur talsmaður eiga að sjá um 

samskipti Norðurlandaráðs við rússneska þingmenn.  Talsmaðurinn heldur 

forsætisnefndinni upplýstri um þróun samstarfsins. 

 

Fagnefndirnar 

Fagnefndirnar verða að koma að samstarfinu og veita því faglegt vægi. 

Fjögur samstarfssvið Norðlægu víddarinnar, umhverfismál, menningarmál, 

heilbrigðis- og félagsleg velferðarmál ásamt samgöngum og 

skipulagsmálum, geta verið hentug málefni samstarfsins. Einnig á að vera 

hægt að ræða mál sem heyra ekki beint undir Norðlægu víddina eins og 

fiskveiðar, loftslagsmál og rannsóknir. 

 

Mikilvægt markmið er að læra af bestu starfsvenjum hvert annars. Þar má 

nefna áherslu á háþróaðar tæknilausnir á sviði orkunýtni sem áður hefur 
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verið rædd. Samstarfið á að fela í sér norrænt notagildi fyrir starf 

Norðurlandaráðs en einnig fyrir starf norrænu þjóðþinganna.  

 

Samantekt 

Norðurlandaráð mun halda áfram samstarfi við rússneska þingmenn en 

takmarka reglulega fundi árlega og kanna þess í stað möguleika á annars 

konar samráðsfundum. Almennt ástand hefur versnað en Norðurlönd og 

Rússland eru nágrannar eftir sem áður og því eru tengsl og samskipti 

Norðurlandaráðs við Sambandsþing Rússlands og héraðsþingin í 

Norðvestur-Rússlandi mikilvæg. 


