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NEFNDARÁLIT UM ÞINGMANNATILLÖGU

Nefndarálit forsætisnefndar um

þingmannatillögu um að efla starfsemi
norrænu skrifstofanna í Eystrasaltsríkjunum

Tillaga

Forsætisnefndin leggur til að

Norðurlandaráð aðhafist ekkert frekar varðandi þingmannatillögu
A 1653/presidiet: Þingmannatillögu um að efla starfsemi norrænu
skrifstofanna í Eystrasaltsríkjunum.

Forsaga

Flokkahópur hægrimanna kynnti þingmannatillögu á fundi forsætisnefndar
þann 30. nóvember 2015 um að efla norrænu skrifstofurnar í Eystrasalts-
ríkjunum. Forsætisnefndin ákvað að fela talsmönnum flokkahópanna um
fjárhagsáætlunina að undirbúa tillöguna enda fjallar hún að miklu leyti um
forgangsröðun í fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar. Talsmenn
flokkahópa um fjárhagsáætlunina ræddu tillöguna á fundi sínum þann 18.
apríl 2016. Tillagan var svohljóðandi:

Flokkahópur hægrimanna í Norðurlandaráði leggur til
 að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherra-

nefndarinnar að þeir fjármunir sem losna við lokun skrifstofu
Norrænu ráðherranefndarinnar í Pétursborg verði nýttir til
upplýsingastarfs í Eystrasaltsríkjunum;

 að í upplýsingastarfinu verði sérstakt tillit tekið til þarfar á að
fræða rússneskumælandi þjóðarbrot um Norðurlönd.

Forsagan var sú að samstarfsráðherrarnir ákváðu í febrúar 2015 að loka
skrifstofu ráðherranefndarinnar í Pétursborg. Fyrir vikið losnaði um 6
milljónir danskra króna í norrænni fjárhagsáætlun ársins 2016. Samtímis
var ákveðið að skera ramma norrænu fjárhagsáætlunarinnar niður um 1%
eða 9 milljónir danskra króna og skyldu umræddar 6 milljónir mæta þeim
niðurskurði. Óski Norðurlandaráð eftir því að efla upplýsingastarf í Eystra-
saltsríkjunum með sams konar upphæð þarf að finna féð annars staðar.
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Annar málsliður tillögunnar fjallar um upplýsingastarfið í Eystrasalts-
ríkjunum – einkum með tilliti til rússneskumælandi almennings þar í
löndum. Fjárlið ráðherranefndarinnar til þessa er að finna undir Alþjóða-
samstarfi, „Þekkingaruppbygging og tengslanet“ og nemur hann 27,5
milljónum danskra króna. Áður var umræddum fjárlið aðallega (allt að 20
milljónum danskra króna) varið til starfsemi í Norðvestur-Rússlandi.
Sökum þeirra breytinga sem orðið hafa á samstarfinu við Rússland rennur
féð til skrifstofanna í Eystrasaltsríkjunum með því markmiði að efla
fjölmiðla á rússnesku í Eistlandi, Lettlandi og Litháen.

Nýlega opnaði Norræna ráðherranefndin útibú í Narva í Eistlandi skammt
frá landamærum Rússlands. Þar leigir ráðherranefndin húsnæði hjá ETV,
sjónvarpsstöð á rússnesku en hún er fjármögnuð að hluta til gegnum
norrænu fjárhagsáætlunina.

Sjónarmið forsætisnefndarinnar

Forsætisnefndin styður upplýsingastarf í Eystrasaltsríkjunum, einkum því
sem beint er að rússneskumælandi almenningi þar í löndum. Norræna
ráðherranefndin leggur áherslu á sama markhóp og hefur aukið aðgerðir
og fjárveitingar til þessa eftir að skrifstofunni í Pétursborg var lokað.

Með hliðsjón af framangreindu taldi forsætisnefndin, eins og talsmenn
flokkahópanna um fjárhagsáætlun lögðu til, ekki ástæðu til að vinna áfram
að tillögunni.
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