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NEFNDARÁLIT UM ÞINGMANNATILLÖGU 

Nefndarálit forsætisnefndar um 

 

þingmannatillögu um áframhaldandi frjálsa 

för, víðsýni og samstarf innan Norðurlanda  

Tillaga 

Forsætisnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda 

að mótuð verði stefna um hvernig norrænu löndin geta tekið á 

stöðu í málefnum flóttafólks í sameiningu; 

 

að eiga samráð við allar hinar norrænu ríkisstjórnirnar ef stefnt er 

að því að herða reglur sem geta haft neikvæð áhrif á norrænt 

samstarf;  

 

að forðast eftir megni að taka ákvarðanir sem stefni í hættu (ógni) 

norrænu samstarfi. 

Forsaga 

Árið 1954 undirrituðu Danmörk, Finnland, Noregur og Svíþjóð bókun sem 

leysti borgara landanna undan skyldu til að hafa í höndum vegabréf og 

dvalarleyfi við dvöl í öðru norrænu landi en heimalandinu. Bókunin gekk í 

gildi sama ár. Ísland undirritaði bókunina ári seinna og árið 1966 gerðust 

Færeyjar einnig aðili að henni. Árið 1957 gerðu Danmörk, Finnland 

Noregur og Svíþjóð með sér norræna vegabréfasamninginn, sem gekk í 

gildi ári síðar. Ísland gerðist aðili að samningnum 1965. Bókunin og 

samningurinn eru grunnurinn að norræna vegabréfasamstarfinu. 

 

Á árinu 2015 tók Svíþjóð á móti um 163 þúsund hælisleitendum, sem 

hafði í för með sér margar stórar áskoranir fyrir hælisleitendakerfið og 

önnur gangvirki í sænsku samfélagi. Úr varð að í desember 2015 ákvað 

Svíþjóð að taka upp skilríkjaeftirlit fyrir fólk sem fór á milli Danmerkur og 

Svíþjóðar, með tilliti til laga, reglu og innra öryggis í landinu.  
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Sjónarmið forsætisnefndarinnar 

 

Með þessu fyrirkomulagi og tímabundnu landamæraeftirliti í Svíþjóð er 

brugðið út af hefðinni fyrir formlegri frjálsi för án vegabréfs á 

Norðurlöndum, einnig eftir samning norrænu landanna frá árinu 2000 um 

að skerpa á áherslum samningsins vegna þátttöku landanna í Schengen-

samstarfinu. 

 

Landamæraeftirlitið er ekki talið brjóta í bága við norræna 

vegabréfasamninginn, enda geta samningsaðilar samkvæmt honum tekið 

upp tímabundið vegabréfaeftirlit teljist slíkt nauðsynlegt með tilliti til laga, 

reglna og þjóðaröryggis. Engu að síður er um að ræða bakslag fyrir frjálsa 

för á Norðurlöndum. 

 

Frjáls för myndar, ásamt sameiginlegri sögu og menningu landanna, 

kjarna norræns samstarfs. Forsætisnefndin telur því að norrænu löndin 

eigi að auka samstarf sitt vegna ástandsins í málefnum flóttafólks, á 

norrænum og alþjóðlegum vettvangi. 

 

Forsætisnefnd er kunnugt um yfirlýsingu norrænu samstarfsráðherranna 

síðan í apríl 2016 um frjálsa för á Norðurlöndum, og samstarfsáætlun um 

aðlögun innflytjenda og flóttafólks sem samstarfsráðherrarnir kynntu í 

september 2016. Forsætisnefndin metur það svo að yfirlýsingin og 

samstarfsáætlunin séu í sama anda og tillagan. 

 

Hvetja ber norrænu ríkisstjórnirnar til að vinna að sameiginlegri úrlausn 

málsins á evrópskum og alþjóðlegum vettvangi. Ennfremur mætti hvetja 

ríkisstjórnirnar til að gera grein fyrir sameiginlegum aðgerðum sínum á 

þessu sviði á þingum Norðurlandaráðs. 

 

Norðurlandaráð leggur mikla áherslu á hreinskiptni og samráð við  

ríkisstjórnir Norðurlanda. Jafnframt er þýðingarmikið að auka 

tilkynningarskyldu á milli ríkisstjórnanna með samráði, sé stefnt að því að 

herða reglur sem hafa neikvæð áhrif á norrænt samstarf. 

 

Ástæða er til að hvetja norrænu ríkisstjórnirnar til að staldra við og íhuga 

málin frekar áður en ákvarðanir af þessu tagi eru teknar. Þannig mætti 

draga úr neikvæðum áhrifum og koma í veg fyrir það eftir megni að 

ákvarðanir verði teknar sem kunni að ógna norrænu samstarfi. 

 

 

Stokkhólmi, 27. september 2016 

Britt Lundberg 

Helgi Hjörvar 

Höskuldur Þórhallsson          

 

Penilla Gunther   

Rigmor Andersen Eide  

Steingrímur J. Sigfússon 

 

 

Fyrirvari 1 

Hluti forsætisnefndar gerir fyrirvara við nefndarálit um þingmannatillöguna 

í þágu sinnar eigin tillögu. 

 

Norrænu samstarfsráðherrarnir ákváðu í apríl 2016 að hleypa stórauknum 

krafti í aðgerðir sínar til þess að efla aðlögun flóttafólks og innflytjenda. Í 

því sambandi gáfu samstarfsráðherrarnir úr yfirlýsingu um að standa ætti 

vörð um frjálsa för á Norðurlöndum. Ennfremur ákváðu ráðherrarnir að 

samþykkja breytingu á fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir 

árin 2016 og 2017 til að greiða fyrir mun metnaðarfyllra samstarfi á 

sviðinu og taka virkan þátt í samstarfinu um aðlögunarmál. Í september 

2016 samþykktu norrænu samstarfsráðherrarnir því drög að 
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samstarfsáætlun ráðherranefndarinnar um flóttafólk og innflytjendur, sem 

væntanlega verður afgreidd á þingi Norðurlandaráðs í Kaupmannahöfn. 

 

Ríkisstjórnir Norðurlanda hafa þannig náð markmiðum tillögunnar hvað 

fyrsta málsliðinn snertir, og Norðurlandaráð ætti því ekki að aðhafast 

frekar varðandi hann. 

 

Ennfremur er litið svo á að norrænt samstarf ríkisstjórnanna byggi á 

virkum vilja þeirra, eins og fram kemur í 1. grein Helsingforssamningsins: 

 

„Samningsaðilar skulu kappkosta að varðveita og efla enn frekar samstarf 

ríkjanna á sviði réttarfars, menningarmála, félagsmála og efnahagsmála 

svo og um samgöngur og umhverfisvernd. Samningsaðilar skulu ráðgast 

hver við annan um sameiginleg hagsmunamál sem eru til umfjöllunar í 

evrópskum og öðrum alþjóðlegum stofnunum og á evrópskum og öðrum 

alþjóðlegum ráðstefnum.“ 

 

Ætla má að tilgangur ríkisstjórnanna með samningnum hafi verið að 

forðast það í lengstu lög að taka ákvarðanir sem kynnu að hafa neikvæð 

áhrif á ofannefnda þætti. Þannig uppfylla norrænu ríkisstjórnirnar 

markmið tillögunnar hvað snertir þriðja málslið hennar, og Norðurlandaráð 

ætti því ekki að aðhafast frekar varðandi hann. 

 

Þó má hvetja ríkisstjórnirnar til þess að eiga nánara samstarf um 

hugsanleg áform um breytingar á vegabréfaeftirliti fyrir norræna 

ríkisborgara innan Norðurlanda. Norðurlandaráð ætti því að beina öðrum 

málslið tillögunnar til norrænu ríkisstjórnanna, og bæta við orðunum „um 

vegabréfaeftirlit“ í lokin, nákvæmninnar vegna. 

 

Því er lagt til að 

 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda 

að eiga samráð við allar hinar norrænu ríkisstjórnirnar ef stefnt er 

að því að herða reglur sem geta haft neikvæð áhrif á norrænt 

samstarf um vegabréfaeftirlit. 

 

 

Stokkhólmi, 27. september 2016 

Hans Wallmark 

Henrik Dam Kristensen 

Michael Tetzschner 

Phia Andersson 

Sonja Mandt 

Wille Rydman 

 

 

 

Fyrirvari 2 

Mikkel Dencker gerir fyrirvara við tillöguna og leggur til eftirfarandi: 

 

Að forsætisnefndin leggi til  

að Norðurlandaráð aðhafist ekki frekar varðandi þingmannatillögu A 

1671/presidiet um áframhaldandi frjálsa för, víðsýni og samstarf innan 

Norðurlanda. 

 

Kaupmannahöfn, 28. október 2016 

Mikkel Dencker  

 

 

 

 


