
sþ. 1034. Skýrsla [516. mál]
Matthíasar Á. Mathiesen samstarfsráðherra um störf norrænu ráðherranefndarinnar 1987-
88.

(Lögð fyrir Alþingi á 110. löggjafarþingi 1987-88.)

1. SKRIFSTOFA SAMSTARFSRÁÐHERRA NORÐURLANDA
1.1 Skipulag á skrifstofu samstarfsráðherra.

Allt frá stofnun Norrænu ráðherranefndarinnar árið 1973 þar til í ársbyrjun 1984 var
skrifstofa samstarfsráðherra í forsætisráðuneytinu, en forsætisráðherra var jafnframt sam-
starfsráðherra Norðurlanda allar götur til ársins 1980 er þáverandi dómsmálaráðherra var
falið að gegna jafnframt embætti samstarfsráðherra Norðurlanda.

Guðmundur Benediktsson, ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu, hafði öll þessi ár
jafnframt ráðuneytisstjóraembætti sínu starf staðgengils samstarfsráðherra með höndum. Í
samstarfsráðherratíð Friðjóns Þórðarsonar dóms- og kirkjumálaráðherra (1980-1983)
gegndi ráðuneytisstjórinn áfram starfi staðgengils og reyndar lengur eða til áramót a 1983-
1984.

Matthías Á. Mathiesen viðskiptaráðherra var jafnframt samstarfsráðherra árin 1983-
1985. Tímabilið 1984-1985 gegndi hann formennsku ráðherranefndarinnar og er þetta í
fyrsta sinn sem íslenskur samstarfsráðherra gegnir formennsku ráðherranefndar samstarfs-
ráðherra.

Halldór Ásgrímsson sjávarútvegsráðherra var síðan samstarfsráðherra árin 1985-1987.
Árin 1984-1987 var skrifstofa samstarfsráðherra í viðskiptaráðuneytinu og gegndi Jón

Júlíusson, deildarstjóri í viðskiptaráðuneytinu, starfi staðgengils þessi ár og formennsku í
embættismannanefnd staðgengla samstarfsráðherra 1984-1985.

Þá kom sú breyting til framkvæmdar á síðastliðnu ári, samkvæmt ákvörðun ríkisstjórn-
arinnar frá desember 1986, að stofnuð var sérstök skrifstofa í utanríkisráðuneytinu,
"Skrifstofa Norðurlandamála" , og hefur hún aðsetur að Skúlagötu 63. Var Jón Júlíusson
skipaður sendifulltrúi í utanríkisþjónustunni frá 1. júlí 1987 og jafnframt falið að starfa sem
staðgengill samstarfsráðherra Norðurlanda í utanríkisráðuneytinu. Um efnisatriði norrænn-
ar samvinnu fellur starfssvið hans undir samstarfsráðherra en stjórnskipulega undir
utanríkisráðherra. Þessi breyting er til þess fallin að skapa aukna festu í stjórnsýslustörfum
hvað viðkemur norrænu samstarfi á vettvangi ríkisstjórnarinnar og reyndar hefur sami
háttur verið hafður á frá öndverðu í Danmörku og Finnlandi. Sama skipan var tekin upp í
Svíþjóð fyrir nokkrum árum við sameiningu utanríkis- og utanríkisviðskiptaráðuneytanna og
í Noregi frá 1. janúar 1988.

Þá var starfsmaður ráðinn í skrifstofu Norðurlandamála frá 1. desember 1987 þannig að
tveir starfsmenn starfa nú við skrifstofuna, Jón Júlíusson skrifstofustjóri og Áslaug
Skúladóttir deildarstjóri.

1.2 Fjárveitingar til skrifstofu samstarfsráðherra Norðurlanda.
Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 1987 var tekið inn nýtt viðfangsefni undir aðalskrifstofu

utanríkisráðuneytisins sem nefnist "staðgengill samstarfsráðherra Norðurlanda" og var
framlagið miðað við laun tveggja starfsmanna. Af skipulags- og húsnæðisástæðum var

1



skrifstofan þó ekki formlega stofnuð fyrr en 1. júlí 1987 og fullur rekstur hennar í húsa-
kynnum utanríkisráðuneytisins hófst ekki fyrr en í desember 1987.

Í fjárlögum fyrir árið 1988 hafa verið gerðar tilfærslur að upphæð 31 050 þús. kr. sem er
framlag Íslands til norrænu fjárlaganna. Þessi útgjöld eru millifærð frá öðrum ráðuneytum,
annars vegar frá forsætisráðuneyti og hins vegar frá menntamálaráðuneyti. Sú skipting
byggðist á því að fram á mitt ár 1986 voru starfræktar tvær skrifstofur ráðherranefndarinnar,
almenn skrifstofa í Ósló og menningarmálaskrifstofan í Kaupmannahöfn. Við sameiningu
þeirra í eina nýja skrifstofu og samruna norrænu fjárlaganna sköpuðust forsendur til þess að
sameina framlag Íslands undir eitt ráðuneyti. Heildargjöld íslensku skrifstofunnar nema
samkvæmt fjárlögum þessa árs 39 186 þús. kr.

2. SAMSTARFSRÁÐHERRAR ÍSLANDS
Í ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar (26/51983-8/7 1987) fór Matthías Á. Mathiesen

viðskiptaráðherra með málaflokk norræns samstarfs á tímabilinu 26/5 1983 - 161101985, en
tímabilið 16/10 1985 - 8/7 1987 Halldór Ásgrímsson sjávarútvegsráðherra. Í ríkisstjórn
Þorsteins Pálssonar fer Matthías Á. Mathiesen samgönguráðherra með málaflokk norræns
samstarfs, en Halldór Ásgrímsson var starfandi samstarfsráðherra í umboði Matthíasar Á.
Mathiesen þar til í nóvember 1987.

Milli Norðurlandaráðsþinga 1987 og 1988 héldu samstarfsráðherrarnir níu fundi, þar af
einn í Reykjavík:

22.2. 1987 í Helsingfors
27.2. 1987 í Helsingfors
13.5. 1987 í Ósló
16.6. 1987 í Stokkhólmi
25.8. 1987 í Reykjavík
18.9. 1987 á skipi við Norður-Noreg
10.11. 1987 í Ábo
9.12. 1987 í Ósló

19.1. 1988 í Kaupmannahöfn.

3. NORRÆNU FJÁRLÖGIN
3.1 Baksvið.

Jafnframt því sem skrifstofur ráðherranefndar Norðurlanda voru sameinaðar þurfti að
sameina fjárlög nefndarinnar (norrænu fjárlögin). Þessar breytingar fengu stoð í breytingum
á Helsingforssamningnum og norræna menningarmálasamningnum sem tóku gildi 12.
febrúar 1986. Þá ákváðu norræna ráðherranefndin og Norðurlandaráð að gera breytingu á
norrænu fjárlagagerðinni með gildistöku 1988 sem einkum felst í að fjárlög hvers árs hafi
mun skemmri aðdraganda en áður, þannig að fjárþarfir hvers samstarfsgeira verða mönnum
fyrr ljósari en áður var og fjárlagakerfið allt þannig gert skilvirkara.

3.2 Fjárhagsáætlun 1988.
Hinn 27. nóvember 1987 samþykkti ráðherranefndin (samstarfsráðherrarnir) fjárlaga-

frumvarp fyrir 1988 og fjárlagaramma fyrir næstu tvö ár (1989-1990). Í fjárlagarammanum
er gert ráð fyrir 3% raunhækkun heildarfjárlaga hvort árið um sig og höfðu ríkisstjórnir
landanna samþykkt þessa aukningu sérstaklega.
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Niðurstaða fjárhagsáætlunar fyrir árið 1988 er 564 495 000 danskar krónur og nemur
raunhækkun frá 1987 um 5% en um 7% í menningarmálageiranum sem hækkaði þannig ívið
meir en nemur meðalhækkun heildarfjárlaganna.

Skipting framlaga landanna fer eftir "norræna lyklinum" sem hefur verið ákveðinn svo:

Danmörk .
FinnIand .
ísland .
Noregur .
Svíþjóð .

1988 1987 1986

20,0% 20,5% 21,4%
20,3% 20,0% 19,4%
0,9% 0,9% 0,8%

21,5% 21,5% 21,2%
37,3% 37,1% 37,2%

3.3 Yfirlit yfir fjárhagsáætlun fyrir árin 1987og 1988 (1000dkr.),

Samstarfssvið

Menningarmálasjóðurinn .
Fjárveitingasjóður .
Óskilgreint .

Fjárlög Fjárlög
1987 1988

11.033 11.529
19.221 22.506

3.040

43.625 44.803
17.399 18.313
63.444 65.694

36.036 37.658
12.317 11.720
10.465 12.904

9.514 10.243
7.895 8.233

26.824 30.502
2.230 7.625

74.911 88.092
22.204
2.533 3.287
2.188 2.253

5.783 6.360
15.345 16.323

25.980 26.881
5.279 9.565
2.581 3.597
8.134 8.500

20.164 20.798
500 2.703

4.492 4.694
1.525 2.194

785 1.920
1.430 1.694

800 1.038
14.600 11.272

11.045 11.045

53.515 57.509

3.000

536.797 564.495

Almenn menningarmál .
Fræðslumál .
Vísindamálefni .

Tölvutækni .
OrkumáI .
Umhverfismál .

Vinnumarkaðsmál .
Vinnuumhverfismál .
Félags- og heilsugæslumál .
Jafnréttismál .

Iðnaðarmál .
Rannsóknir og þróun .
Efnahags- og fjármál .
Hagtöluskrifstofan .

Húsnæðismál .
Viðskiptamál .

ByggðamáI .
Samgöngumál .
Umferðaröryggismál .
Ferðamál .
Landbúnaðarmál .
Sjávarútvegsmál .
Neytendamál .
Matvælamál .

Styrkir tiIféIagsstarfsemi .
Embættismannaskipti (styrkir) .
Varasjóður framkvæmdastjóra .
Varasjóður ráðherranefndarinnar .

Launavarasjóður .

Rekstrarkostnaður skrifstofu ráðherranefndarinnar .

Sameining skrifstofa .

Samtals .
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4. SKÝRSLA RÁÐHERRANEFNDARINNAR FYRIR ÁRIÐ 1987 OG RÁÐ-
HERRANEFNDARTILLÖGUR

4.1 Skýrsla um norrænt samstarf 1987 (CI 1988).
Aðalskýrsia norrænu ráðherranefndarinnar, .Beráttelse rörande det nordiska samar-

betet 1987", var send Norðurlandaráði í desember 1987. Hún er 289 bls. að lengd og fjallar
um alla málaflokka sem formlegt samstarf ríkisstjórna Norðurlanda tekur til.

Of viðurhlutamikið væri að rekja á þessum vettvangi efni skýrslunnar, enda er hún
mörgum kunn og öllum tiltæk. - ÞÓ verður í síðari köflum gerð grein fyrir nokkrum
samstarfsverkefnum sem ætla má að höfði til okkar Íslendinga þótt hvergi nærri tæmandi sé.
Að öðru leyti vísast til skýrslunnar sjálfrar, m.a. um störf embættismannanefnda á ýmsum
sviðum. Störf ráðherranefndarinnar á liðnu starfsári endurspeglast í ársskýrslu hennar og
ber e.t.v. hæst þar tillögur nefndarinnar sem bornar voru upp og samþykktar á 36. þingi
Norðurlandaráðs í Ósló í mars sl.

Eftirfarandi 11 ráðherranefndartillögur voru lagðar fyrir þingið:
1) Starfsáætlun um líftækni (Program for bioteknologisk samarbejde).
2) Starfsáætlun um norræna þróunaraðstoð (Program for nordisk bistandssamarbejde).
3) Skipan fjárfestingarlána til verkefna á vildarkjörum (Ordning for blöde projektinvest-

eringslán).
4) Breyting Norræna verkefnaútflutningssjóðsins í fastastofnun (Omdannelse af NoPEF til

permanent institution).
5) Samstarfsáætlun á sviði fæðu- og næringarefna (Samarbejdsprogram pa næringsmiddel-

omrádet).
6) Breyting byggðalánadeildar Norræna fjárfestingarbankans í fastastofnun (Omdannelse

af NIB's regionallánsordning til permanent institution).
7) Framkvæmdaáætlun um norrænt menningarsamstarf (Handlingsplan for kultursam-

arbejdet).
8) Stofnun norrænnar iðnaðarmiðstöðvar í Ósló (Nordisk industrielt centrum i Oslo).
9) Endurskoðuð samstarfsáætlun á sviði félagsmála og heilsugæslu (Revideret samarbejds-

program pa social- og sundhedsomrádet).
10) Framkvæmdaáætlun um aukið umferðaröryggi (Handlingsplan for eget trafiksikk-

erhed).
11) Stofnun norræns þróunarsamvinnusjóðs (NUF) (Oprettelse af en nordisk udviklings-

fond).

Allar framanskráðar ráðherranefndartillögur hafa sætt umfjöllun viðkomandi fasta-
nefnda Norðurlandaráðs og nákvæmri athugun og skoðun þar til bærra embættismanna-
nefnda og loks umfjöllun 36. Norðurlandaráðsþings.

Eru ekki efni til að lýsa þeim hverri fyrir sig frekar hér (sjá þó kafla 4.2,4.3,4.4 og 4.5).
Þá ber einnig í þessu sambandi að nefna aðra yfirlitsskýrslu ráðherranefndarinnar

(samstarfsráðherranna), C2 1988, sem fjallar um áform og áætlanir í norrænu samstarfi
næstu árin og send var Norðurlandaráði 19. janúar sl. ("Redogörelse om planerna för det
nordiska samarbetet"), 103 bls.

Í næsta kafla mun farið nokkrum orðum um "starfsáætlun um líftækni", enda áttu
Íslendingar drjúgan þátt í að líftæknimálið komst á dagskrá þótt vonir okkar um norræna
líftæknistofnun á Íslandi virðist ekki ætla að rætast.

4.2 Samstarf um líftækni.
Fyrirliggjandi áætlun er unnin fyrir tilstilli forsætisráðherra Norðurlandanna (í desem-

ber 1986), en ráðherranefndin (samstarfsráðherrarnir) skipaði síðan starfsáætlunarnefnd
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sérfræðinga í apríl 1987 sem skyldi vinna að tillögugerð um samstarfsáætlun á sviði líftækni.
Nefndin starfaði frá júní til loka september 1987. Í upphafi starfsins ákvað nefndin að leggja
áherslu á samræmingu og samstarf í líftæknirannsóknum samkvæmt þeim líftækniáætlunum
sem unnið er eftir í löndunum fimm.

Meðal þess sem lá til grundvallar stofnun nefndarinnar var íslensk tillaga á þingi
Norðurlandaráðs um að komið yrði á fót á Íslandi rannsóknastofnun um örverur sem lifa við
jaðarskilyrði.

Þegar í upphafi starfs nefndarinnar var mönnum ljóst að þessi tillaga næði ekki fram að
ganga óbreytt. Engu að síður þótti íslensku nefndarmönnunum ástæða til að tryggja að
grundvallarhugmyndir tillögunnar kæmu glögglega fram í þeirri skýrslu sem nefndin skilaði
frá sér að lokum.

Úrvinnsla tillögunnar um líftæknistofnun á Íslandi fór fram í annarri nefnd sérfræðinga sem
fékk það hlutverk frá ráðherranefndinni að kanna umfang og áhuga á Norðurlöndunum fyrir
rannsóknum á hita- og kuldakærum gerlum. Fulltrúi Íslands í þeirri nefnd var dr. Jakob K.
Kristjánsson. Nefndin skilaði skýrslu til starfsáætlunarnefndar í byrjun október. Gert er ráð
fyrir starfsemi á þessu sviði í þeim hluta áætlunarinnar sem Norræna iðnaðarsjóðnum verður
falið að framkvæma.

í 'starfi starfsáætlunarnefndarinnar lögðu íslensku fulltrúarnir áherslu á að íslensk
þátttaka í norrænu samstarfi yrði fyrst og fremst byggð á þeirri rannsóknastarfsemi á sviði
líftækni sem nokkuð hefur miðað áfram hér á landi. Skal þar helst telja:
- rannsóknir á hita- og kuldakærum bakteríum og ensímum þeirra og notkun þessara

ensíma í ýmsum atvinnugreinum;
- ensímtækni, ræktunar- og framleiðslutækni;
- sjávarlíftækni og fiskeldi;
- erfðatækni og læknisfræðilega líftækni.

Þessi svið eru öll meðal þess sem áhersla er lögð á í samstarfsáætluninni.
Það er einkennandi í öllum líftækni áætlunum sem gerðar hafa verið á Norðurlöndum að

lögð er mikil áhersla á að efla menntun og fjölga þeim sem hæfir eru til að sinna
rannsóknum. Með því er einnig lagður grundvöllur að því að geta menntað fólk til starfa í
framleiðslufyrirtækjum sem byggja á líftækni.

Í tillögum nefndarinnar er að finna nokkur atriði sem varða okkur Íslendinga
sérstaklega. Rík áhersla er lögð á:
- að koma upp styrkjakerfi og menntunarverkefnum á framhaldsstigi, þ.e. að loknu

grunnnámi í háskóla, einatt í tengslum við rannsóknaverkefni,
- möguleika vísindamanna til þess að dveljast um tíma í einhverju öðru norrænu landi,
- styrki, ráðstefnur og samvinnuverkefni.

I áætluninni er gert ráð fyrir að 55 milljónum danskra króna verði varið til
líftækniáætlunarinnar árlega næstu fimm árin úr sameiginlegum norrænum sjóðum.

Í nefndinni sátu fyrirÍslands hönd dr. Grímur Valdimarsson, forstjóri Rannsóknastofn-
unar fiskiðnaðarins, og Eiríkur Baldursson, deildarsérfræðingur Rannsóknaráðs.

4.3 Norræni verkefnaútflutningssjóðurinn.
Ein ráðherranefndartillagnanna fól í sér að Norræni verkefnaútflutningssjóðurinn yrði

gerður að norrænni fastastofnun. Sjóðurinn var stofnaður árið 1982- til reynslu, en tvívegis
hefur reynslutímabil sjóðsins verið framlengt. Þá hefur verið gerð úttekt á starfsemi sjóðsins
með jákvæðri niðurstöðu.

Sjóðurinn hefur það verkefni með höndum að hvetja til verkefnaútflutnings, fyrst og
fremst til þróunarlandanna, en einnig til ríkisverslunarlandanna (Austur-Evrópu). Sjóður-
inn styrkir þannig fyrirtæki og stofnanir á Norðurlöndum til úttektar raunhæfra verkefna í
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öðrum löndum sem leitt gætu til verksamninga og verkefnaútflutnings. Þá er sjóðnum einnig
ætlað að styrkja iðnaðarsamstarf á Norðurlöndum.

Eftirspurn eftir stuðningi frá sjóðnum hefur verið mikil og án efa hefur starfsemi hans
hvatt til aukinnar norrænnar samvinnu milli fyrirtækja. Samtals hefur sjóðurinn fjallað um
282 verkefni og þar af veitt áhættufé til 169 verkefna.

Hagsmunir Norðurlandanna í þeim verkefnum, sem sjóðurinn hefur stutt, eru eðli
málsins samkvæmt misjafnir. Svíþjóð hefur tengst flestum verkefnanna eða um 190,
Noregur 160, Danmörk og Finnland 130 hvort land og Ísland hefur tengst 40 verkefnum.
Þetta er meiri þátttaka af Íslands hálfu en búist var við í upphafi. Það kemur ekki á óvart að
flest verkefnanna, sem Ísland tengist, eru í sjávarútvegi og orkubúskap, en einnig er
ánægjulegt að fyrirtæki í öðrum greinum, bæði í iðnaði og verkefnastarfsemi, hafa skotið
upp kollinum.

Þótt tilraunir íslenskra fyrirtækja hafi ekki enn borið þann árangur að þær hafi leitt til
samnings um útflutningsverkefni má fullyrða að íslensku fyrirtækin hafi bæði öðlast
mikilvæga reynslu með þátttöku í þessum verkefnum og jafnframt leitt til sambanda við
önnur norræn fyrirtæki sem kunna að reynast þýðingarmikil í framtíðinni. Ljóst er að í fáum
greinum er eins mikill möguleiki á árangri og í sjávarútvegi og orkuvinnslu. Í þessum
greinum hafa Íslendingar yfir mikilvægri reynslu og þekkingu að ráða og sameiginlega eru
Norðurlöndin sterk og mjög vel samkeppnisfær á þessum sviðum á alþjóðavettvangi.

Í framtíðinni er mikilvægt að Íslendingar taki ríkari þátt í útflutningsverkefnum en verið
hefur. Brýnt er í þessu sambandi að Íslendingar bindi sig ekki eingöngu við sölu á ráðgjöf og
þjónustu og hugsanlega vörum í einhverjum mæli, heldur fjárfesti jafnframt í erlendum
fyrirtækjum. Það á reyndar við Norðurlöndin í heild að æskilegt er fyrir þau að gerast í
ríkara mæli en nú er eignaraðilar að fyrirtækjum utan Norðurlanda. Kjörið er fyrir
Íslendinga að eiga samstarf við hinar Norðurlandaþjóðirnar í þessu efni. Norræni verkefna-
útflutningssjóðurinn getur gegnt mikilvægu hlutverki í því að leiða saman aðila um áhuga-
verð verkefni á þessu sviði.

Norræn samvinna getur án efa skilað þjóðunum verulegum ávinningi í mynd aukins
útflutnings til annarra landa. Má í þessu sambandi nefna sérstaklega, auk verkefnaútflutn-
ingssjóðsins, Norræna fjárfestingarbankann og nú síðast Norræna þróunarsjóðinn sem síðar
verður fjallað um. Jafnframt er mikið og gott samstarf milli norrænu útflutningsmiðstöðv-
anna. Þetta er góður grunnur til að byggja á norrænt samstarf um útflutning.

Um þessar mundir eru ákveðin tímamót í starfsemi sjóðsins. Fram til þessa hefur hann
starfað til reynslu, tímabundið, en nú hefur verið ákveðið að gera starfsemina varanlega eins
og að framan er vikið að. Framundan er því mótun mikilvægra þátta í framtíðarstarfsemi
sjóðsins.

Frá stofnun sjóðsins hafa setið í stjórn hans af Íslands hálfu þeir Þórður Friðjónsson,
forstjóri Þjóðhagsstofnunar, og Björn Líndal, deildarstjóri í viðskiptaráðuneytinu.

4.4 Framkvæmdaáætlun um norrænt menningarsamstarf.
Rétt þykir að gera nokkra frekari grein fyrir "framkvæmdaáætlun um norrænt

menningarsamstarf" næstu árin, enda hefur menningarsamstarfið verið kjarninn í norrænum
samskiptum frá upphafi og verður hér vitnað í samantekt menntamálaráðuneytisins:

Norðurlandaráð samþykkti árið 1986 ályktun um að gerð skyldi slík áætlun um norræna
samvinnu á sviði menningarmála. Voru drög að áætluninni lögð fyrir ráðið sem fjallaði um
þau á þingi sínu í Ósló í mars sl., en áætlunin hlaut síðan endanlega staðfestingu
ráðherranefndarinnar (menntamálaráðherranna) 10. mars 198R.

Meginmarkmið framkvæmdaáætlunarinnar er að efla menningartengsl Norðurlanda-
þjóða í ljósi þeirra viðhorfa að menningarleg samkennd þeirra og samstarf hafi ekki einungis
gildi í sjálfu sér heldur sé einnig grundvöllur norrænnar samvinnu á öðrum sviðum.
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Af eðlilegum ástæðum taka drög ráðherranefndarinnar aðeins til málefna sem falla
undir verksvið nefndarinnar, en ekki hins fjölbreytilega og víðtæka samstarfs sem fram fer
án íhlutunar stjórnvalda. Framkvæmdaáætluninni er hins vegar einnig ætlað að styrkja
fjárhagslegan og skipulagslegan grundvöll slíks samstarfs.

Áætlunin skiptist í þrjú aðalsvið, þ.e. fræðslumál, vísindi og almenn menningarmál. Á
hverju þessara sviða eru gerðar tillögur um ráðstafanir til að örva norræna samvinnu.

Á sviði fræðslumála er lögð áhersla á mikilvægi þess að efla gagnkvæman málskilning á
Norðurlöndum og rætt um stuðning við útgáfu fræðsluefnis og þróun kennslutækja í því
skyni. Stefnt er að því að auka möguleika norrænna námsmanna á að stunda um skeið nám
annars staðar á Norðurlöndum en í heimalandi sínu. Hefur þegar verið ákveðið að koma á
sérstöku styrkjakerfi í þessum tilgangi. Kerfi þessu eða starfsáæltun er jafnframt ætlað að
örva samvinnu milli menntastofnana, einkum á háskólastigi, m.a. með kennaraskiptum.

Á sviði vísinda er meginmarkmið framkvæmdaáætlunarinnar að beita norrænni
samvinnu til að tryggja gæði rannsóknastarfseminnar, efla vísindamenntun, styrkja þátt
norrænna vísindarannsókna á alþjóðavettvangi og stuðla að frjóum tengslum þeirra við
alþjóðlega vísindastarfsemi.

Fyrirhugaðar eru ýmsar aðgerðir til að efla tengsl milli vísindamanna og vísindastofnana
á Norðurlöndum. Fjölgað verður norrænum námskeiðum fyrir unga vísindamenn. Jafnframt
er ráðgert að stofna í tilraunaskyni norrænar gistiprófessorastöður , og kannaðir verða
möguleikar á að ráða sameiginlega leiðbeinendur fyrir norræna stúdenta í vísindanámi á
mjög sérhæfðum sviðum. Með þeim hætti er stefnt að því að samnýta betur tiltæka
sérfræðiþekkingu á Norðurlöndum og jafnframt efla alþjóðatengsl norrænnar vísindamennt-
unar og rannsókna.

Á sviði almennra menningarmála hefur framkvæmdaáætlunin að geyma tillögur sem
beinast að því að efla ýmsar samnorrænar menningarstofnanir, svo sem Norrænu
listmiðstöðina í Helsingfors, "Norrænu húsin" og aðrar stofnanir sem vinna að því að miðla
menningarstraumum um Norðurlöndin.

Í samræmi við þessi áform hefur verið samþykkt að hækka m.a. nokkuð fjárframlög til
Norræna hússins í Reykjavík árið 1988, einkum til að gera stofnuninni kleift að sinna í
auknum mæli kynningu á íslenskri menningu annars staðar á Norðurlöndum.

Stefnt verður að því að auka fjármagn til að styrkja ýmiss konar norrænt menningar-
samstarf sem fram fer á vegum annarra en opinberra aðila.

Ráðherranefndin hyggst beita sér fyrir því að framlög til menningarmála í norrænu
samstarfsfjárlögum verði á næstu árum hækkuð jafnt og þétt með hliðsjón af framkvæmda-
áætluninni, þannig að þau hafi árið 1991 aukist að raungildi um sem nemur 35 milljónum
danskra króna frá fjárlögum ársins 1987. Það ár voru niðurstöðutölur menningarmálahluta
samstarfsfjárlaganna um 155 millj. danskra kr.

4.5 Norrænn þróunarsamvinnusjóður (NUF).
Ráðherranefndartillagan er hugsuð sem einn þáttur af mörgum í samstarfi Norðurlanda

á sviði þróunaraðstoðar.
Forgangsverkefni sjóðsins verður þátttaka í fjármögnun verkefna í "þróunarlöndunum"

samkvæmt alþjóðlegri skilgreiningu, þ.e. í snauðustu og fátækustu löndum heims, og má
einungis í undantekningartilvikum veita lán til annarra landa.

Þau lán, sem veitt verða, skulu vera með niðurgreiddum vaxtakjörum (svo nefnd "mjúk
lán"), þ.e. á svipuðum kjörum og gilda um lánAlþjóðaþróunarsjóðsins (IDA).

Hugmyndin um stofnun Norræns þróunarsamvinnusjóðs, sem veita skyldi snauðustu
þróunarlöndunum hagstæð lán ("koncessionelle lan"), hefur verið á döfinni sl. 3-4 ár hjá
Norðurlandaráði, samstarfsráðherrunum og ráðherrum þeim sem með þróunarsamvinnu-
mál fara án þess að málið tæki á sig raunhæfa mynd fyrr en nú í ár.
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Vísa má til ályktunar Norðurlandaráðsþings nr. 4/1984 sem lýtur að stofnun sjóðs til
þess að veita þróunarlöndum niðurgreidd lán og til skýrslu ráðherranefndarinnar frá 28.
nóvember 1986 um stöðu mála.

Þá má vísa til ályktunar nr. 26/1987 frá næst síðasta þingi Norðurlandaráðs þar sem
ráðherranefndin er m.a. hvött til að bæta sérstökum .mjúkum glugga" við lánaflokka NIB,
þ.e. að viss lönd geti fengið fjárfestingarlán til sérstakra verkefna með niðurgreiddum
vöxtum og fleiri ívilunum.

Hugmyndir þær, sem felast í ofangreindum tillögum, fengu byr í seglin á ráðherrafundi
(þróunarmálaráðherrarnir) sem haldinn var í Helsingfors 1. september 1987.

Þar urðu ráðherrarnir sammála um að skipa sérstaka vinnunefnd sem vinna skyldi hratt
að málum og skyldi hún semja tillögur að samningi og reglugerð vegna stofnunar norræns
þróunarsamvinnusjóðs fyrir miðjan nóvember 1987.

Íslendingar tilnefndu ekki fulltrúa í þessa nefnd, en á fundi samstarfsráðherranna í
Kaupmannahöfn 19. janúar sl. voru drög að milliríkjasamningi svo og reglugerð fyrir
sjóðinn ásamt stofnfjárupphæð og greiðsluframlögum lögð fyrir ráðherrana.

Höfðu ríkisstjórnir Finnlands, Noregs og Svíþjóðar þá þegar samþykkt drögin og
samþykki ríkisstjórnar Danmerkur barst síðan inn á fundinn. Ríkisstjórn Íslands samþykkti
aðild sína á ríkisstjórnarfundi hinn ll. febrúar sl.

Samningurinn kveður á um að stofnfé sjóðsins skuli vera 100 milljónir SDR eða um 5
milljarðar ísl. króna. Þar af ber að greiða !j5 hluta þremur mánuðum eftir fullgildingu
samningsins. Stofnframlag Íslands verður þVÍ0,9% af 20 milljónum SDR eða 9 109 116 ísl.
kr. (gengi SDR 10 febr. 19881 SDR = 50,6066 kr.). Samningurinn um aðild Íslands á eftir
að fara fyrir Alþingi og greiðsla stofnframlags getur að öllu óbreyttu ekki farið fram fyrr en á
næsta ári, á fjárlögum ársins 1989. Hin Norðurlöndin ætla þó að reiða fram sinn hlut á þessu
ári úr sjóðum þróunarsamvinnustofnana landanna.

Stjórn sjóðsins munu skipa einn aðalmaður og einn varamaður frá hverju Norðurland-
anna.

5. NORRÆNN ÞRÓUNARSJÓÐUR FYRIR HIN VESTLÆGU NORÐURLÖND
Hinn 19. ágúst 1986 undirritaði Halldór Ásgrímsson þáverandi samstarfsráðherra ásamt

samstarfsráðherrum hinna Norðurlandanna og oddvitum landsstjórna Færeyja og Græn-
lands "samning um stofnun norræns þróunarsjóðs fyrir hin vestlægu Norðurlönd" (Udvikl-
ingsfond for Vestnorden). Fór sú athöfn fram á ráðherrafundi á Höfn í Hornafirði að
viðstöddum þáverandi forsætisráðherra, Steingrími Hermannssyni, Atla Dam lögmanni
Færelja og Jonathan Motzfeldt, formanni grænlensku landsstjórnarinnar.

framhaldi af undirrituninni samþykkti Alþingi lög um stofnun sjóðsins hinn 19.
febrúar 1987.

Myndun þessa sjóðs var lengi í deiglunni og undirbúningur fyrst og fremst í höndum
byggðamálaráðherranna. Sjóðnum er ætlað að efla svæðisbundna norræna samvinnu, auka
hagþróun á hinum vestlægu Norðurlöndum og efla samvinnu milli hinna vestlægu
Norðurlanda innbyrðis svo og samvinnu þeirra við önnur Norðurlönd.

Sjóðurinn er þannig stofnaður í þeim tilgangi að efla fjölhæft og samkeppnishæft
atvinnulíf á hinum vestlægu Norðurlöndum með lánveitingum og styrkjum. Honum er
jafnframt ætlað að stuðla að aukinni samvinnu Norðurlandanna á sviði iðnaðar, í viðskiptum
og tækni. Stofnfé sjóðsins er jafngildi 14,1 milljónar bandaríkjadala og nemur framlag
Íslands andvirði 400 þúsund dala. Þá má geta þess að aðsetur sjóðsins er í Reykjavík og
fulltrúar hans í Þórshöfn og Nuuk. Sjóðurinn tók formlega til starfa í húsnæði Byggðastofn-
unar hinn 1. nóvember 1987. Af Íslands hálfu skipa stjórnina þeir Jónas Hallgrímsson
framkvæmdastjóri og Hlynur Þór Magnússon menntaskólakennari, varamaður. Fram-
kvæmdastjóri sjóðsins er Steinar Bendt Jakobsson.
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Fyrsti stjórnarfundur sjóðsins var haldinn 10. febrúar 1988 í Reykjavík og ákvað stjórn
sjóðsins á þessum fundi að nota skuli nafnið "Lánasjóður Vestur-Norðurlanda" í daglegum
viðskiptum á Íslandi, en nafnið Vestnordenfonden á öðrum Norðurlöndum. Næsti stjórnar-
fundur verður á Grænlandi 24. ágúst 1988.

Nýlega hefur verið gengið frá ársreikningum sjóðsins fyrir 1987 og eru þeir nú tilbúnir
til undirskriftar hjá endurskoðendum.

Sjóðurinn veitti fyrsta lán sitt í apríl sl. fyrirtækinu Kompass hf. í Reykjavík að upphæð
2 millj. dkr.

Þá hefur sjóðurinn fengið lánsloforð frá Norræna fjárfestingarbankanum, þannig að
hann getur í framtíðinni nýtt alla þá möguleika sem fyrir hendi eru innan marka
samþykktanna.

6. NORRÆNI FJÁRFESTINGARBANKINN (NIB)
Starfsemi Norræna fjárfestingarbankans var mjög umfangsmikil á síðasta ári. Útborguð

lán á árinu námu samtals 571 millj. SDR eða tæplega 29 milljörðum ísl. kr. Upphæð
útistandandi lána hækkaði um 33% og er nú 1,9 milljarður SDR eða rúmlega 96 milljarðar
ísl. kr. (Miðað er við gengi ísl. kr. í árslok 1987.)

Stærstu lán innan Norðurlandanna fóru til orkumála. Þannig veitti bankinn m.a. 7
milljarða ísl. kr. til lagningar dreifikerfa fyrir jarðgas í Danmörku. Þá veitti bankinn í fyrsta
sinn lán til Sovétríkjanna, en það fer til að fjarmagna kaup á skipum frá Danmörku.

Niðurstöðutala efnahagsreiknings bankans hækkaði um 30%, í 3,1 milljarð SDR sem
samsvarar tæplega 160 milljörðum ísl. kr. Vaxtamismunur jókst um 13%, í 41 milljón SDR,
eða rúmlega 2 milljarða ísl. kr.

Hagnaður bankans var næstum því hinn sami og árið á undan eða 34 milljónir SDR
(rúmlega 1,7 milljarðar ísl. kr.) eftir að afskrifaðar hafa verið 6 milljónir SDR (rúmlega 304
milljónir ísl. kr.) vegna fyrsta lánstaps í sögu bankans.

Einn af lánþegum NIB, Kongsberg Vápenfabrikk A/S í Noregi, stöðvaði greiðslur til
lánardrottna í júní 1987. Bankinn átti inni hjá fyrirtækinu sem svarar 76 milljónum norskra
króna vegna tveggja lána sem veitt voru árin 1977 og 1984. Í uppgjöri sínu fyrir árið 1987
hefur bankinn afskrifað 6 milljónir SDR sem samsvarar um 70% af útistandandi lánum NIB
hjá Kongsberg Vápenfabrikk A/S, en í reynd er búist við að tapið verði nokkru minna.

Á fundi stjórnar Norræna fjárfestingarbankans, sem haldinn var 14.-15. október 1986,
var samþykkt að leggja til við ráðherranefnd Norðurlanda að hlutafé bankans verði
tvöfaldað, úr 800 í 1600 milljónir sérstakra dráttarréttinda (SDR).

Síðan hefur ráðherranefndin (samstarfsráðherrarnir) fjallað um málið og samþykkt
þessa aukningu hlutafjárins.

Samstarfsráðherra, Matthías Á. Mathiesen, lagði á haustþingi sl. ár fram frumvarp til
laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að auka hlutafé Íslands í Norræna fjárfestingarbank-
anum um 7,2 milljónir sérstakra dráttarréttinda (SDR) og leggja fram 7,5% þeirrar
fjárhæðar. Var frumvarpið samþykkt á Alþingi hinn 12. desember 1987 og staðfest af forseta
Íslands hinn 21. desember 1987. Um leið tvöfaldaðist hinn almenni útlánarammi bankans og
er nú 4000 milljónir SDR eða rúmlega 202 milljarðar íslenskra króna. Að auki hefur
bankinn 700 milljóna SDR lánaramma til alþjóðlegra lána, en um þennan málaflokk gilda
sérstakar reglur sem setar voru af ráðherranefndinni 1982. Af þessum lánum ábyrgist
bankinn 10%, en löndin 90%. Bankinn greiddi eigendum sínum, Norðurlöndunum fimm,
arð fyrir árin 1985 og 1986, en enginn arður var greiddur fyrir árið 1987 þar eð hækka þurfti
greiðsluna í varasjóð í samræmi við hlutafjáraukningu til að uppfylla skilyrði um að
varasjóðurinn skuli nema a.m.k. 10% af grunnfé bankans áður en bankinn greiðir arð.
Varasjóðurinn nemur nú 108 milljónum SDR.
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Reikningar bankans fyrir árið 1982 \lOTU lagðir fyrir þing Norðurlandaráðs í Ósló í mars
sl. og spunnust þar snarpar umræður um viðskipti bankans við Kongsberg Vápenfabrikk NS
í tilefni spurninga þingmannanna Lilly Gyldenkildes og Guðrúnar Helgadóttur. Fjármála-
ráðherra Noregs, Gunnar Berge, og Jón Sigurðsson viðskiptaráðherra lýstu tildrögum
viðskiptanna og veittu skýringar á áfallinu. Þá beindi Guðrún Helgadóttir alþingismaður
fyrirspurn á Alþingi í vetur til ráðherra norrænna samstarfsmála og viðskiptaráðherra um
tjón Norræna fjárfestingarbankans af gjaldþroti Kongsberg Vápenfabrikk í Noregi. Fyrir-
spurnin var tekin til umræðu á fundi sameinaðs þings 3. mars sl. og svöruðu henni
ráðherrarnir Matthías Á. Mathiesen og Jón Sigurðsson og vísast í því efni til Alþingistíðinda.

Stjórn Norræna fjárfestingarbankans munu af íslands hálfu skipa frá 1. júní nk. þeir
Þórhallur Ásgeirsson ráðuneytisstjóri og Guðmundur Magnússon prófessor, en varamenn
þeir Tómas Árnason seðlabankastjóri og Björn Friðfinnsson, aðstoðarmaður
dómsmálaráðherra.

Jón Sigurðsson viðskiptaráðherra sem verið hefur í stjórn bankans frá upphafi
(stjórnarformaður 1984-1986) en vék sæti aðalmanns þegar hann tók við embætti ráðherra í
núverandi ríkisstjórn og hefur Guðmundur Magnússon gegnt störfum hans sem aðalmaður
síðan. Nú verður Guðmundur Magnússon formlega annar aðalmanna Íslands í stjórninni og
nýr varamaður hefur verið útnefndur.

7. NORRÆNT SAMSTARF Á SVIÐI TÖLVU- OG UPPLÝSINGATÆKNI
Líf tækni áætlunin , sem að framan er lýst, heyrir beint undir stjórnsvið samstarfsráð-

herra. Svo er einnig farið um "samstarfsáætlun á sviði tölvu- og upplýsingatækni" sem nú
skulu gerð nokkur skil.

Samstarfsáætlunin skyldi ná yfir tímabilið 1984-1989 og var framkvæmd hennar í
megindráttum falin tveim aðilum, þ.e. annars vegar Norræna iðnaðarsjóðnum (NI) og hins
vegar sérstakri ráðgjafarnefnd um tölvumál sem fékk heitið RU-DAT A (Rádgivande
Utskott í DATA-fragor). Verkaskipting var á milli aðila þannig að iðnaðarsjóðurinn hefur
með höndum samstarf á sviði tækniþróunar í iðnaðarframleiðslu, en hlutverk tölvunefndar-
innar er, samkvæmt skipunarbréfi, bundið við "önnur forgangssvið", en þau eru m.a.
eftirtalin: atvinnulífið, opinber stjórnsýsla, staðlar, lög og reglur, málefni fatlaðra,
almannatryggingar og félagsmál, menntun og frumrannsóknir.

Starf tölvunefndarinnar hefur í meginatriðum falist í gerð tillagna um styrkveitingar til
tiltekinna þróunarverkefna á ofangreindum sviðum, en auk þess hefur hún staðið fyrir
fræðslu og miðlun upplýsinga með námskeiðum og ráðstefnuhaldi. Í febrúar 1988 var m.a.
haldin í Osló ráðstefna um stöðlunarmál í gerð tölvuhugbúnaðar sem þrír fulltrúar Íslands
sóttu. Þróunarverkefnin hafa í langflestum tilvikum verið fólgin í samstarfi tveggja eða fleiri
aðila frá fleiri en einu Norðurlandanna, bæði með þátttöku einkaaðila og opinberra aðila.

Tímabil það, sem samstarfsáætlunin nær yfir, er nú rúmlega hálfnað og hefur
tölvunefndin til þessa (1984-1987) úthlutað styrkjum til um 65 verkefna, samtals að upphæð
19 millj. danskra kr., þ.e. samsvarandi um 120 millj. ísl. kr. Upphæðin skiptist þannig miðað
við október 1987:
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Forgangssvið Upphæð (m.dkr.) Fjöldi verkefna

Stöðlun
Viðskipti
Lagasetning

Atvinnulífið

Menntun
Grundvallarrannsóknir .

Almannatryggingar .

Málefni fatlaðra .

Opinber stjórnsýsla .

Önnur svið .

Sameiginleg verkefni .

SAMTALS (u.þ.b.) .

1,7 5

2,1 6

1,6 3

2,3 5

4,5 23

1,2 8

3,6 9

2,2 4

19 63

Á síðari hluta sl. árs var tímabilið, er samstarfsáætlunin náði yfir, hálfnað. Var gerð á
vegum nefndarinnar, af því tilefni, úttekt á starfseminni og árangri hennar. Auk þess fékk
nefndin sérfróðan aðila til að meta árangur af starfinu. Gerði hann sérstaka skýrslu. Þessar
skýrslur voru kynntar á vegum Norðurlandaráðs í febrúar 1988.

Ef hugað er að þætti Íslands í þessu samstarfi má nefna að ritari nefndarinnar, Gert
Karlsson, hefur þrisvar heimsótt Ísland og kynnt þessa möguleika fyrir fulltrúum íslenskra
fyrirtækja og haldið með þeim kynningarfundi. Síðasta heimsóknin var í október 1987 þar
sem haldinn var fundur með um 30-40 fulltrúum úr íslensku atvinnulífi. Samþykkt var í
nefndina að veita sérstakt undirbúningsframlag með sérstöku tilliti til íslenska aðila svo að
auðveldara væri fyrir umsækjendur að skilgreina áhugaverð og vænleg verkefni í samráði við
samstarfsaðila á hinum Norðurlöndunum.

Að lokum verður hér gerð grein fyrir nokkrum verkefnum þar sem íslenskir aðilar hafa
verið þátttakendur í þessu samstarfi. Eru það verkefni sem sérstaklega snerta Ísland og þar
sem íslensk þátttaka hefur verið hvað þýðingarmest.
1. Upplýsingakerfi fyrir Suðurlandsskjálfta. Verkefnið felst í þróun upplýsingakerfis, er

sniðið er að íslenskum aðstæðum, til að fylgjast með jarðhræringum á Suðurlandi.
Markmið þess er m.a. að auka möguleikana á að spá fyrir um alvarlegar jarðhræringar
og minnka líkurnar á verulegu tjóni. Verkefnið er unnið í samstarfi norrænna háskóla,
Veðurstofu Íslands og fleiri aðila. Í verkefnið voru veittar 1987 af norrænu ráðherra-
nefndinni 500 000 dkr.

2. Ísbliss. Veittur hefur verið fjárstuðningur sem nemur 140000 dkr. til að þróa tölvukerfi
er auðveldar blindu fólki að hagnýta sér bliss blindraletrið á íslensku máli. Verkefnið er
unnið í samstarfi við Háskóla Íslands ásamt "norrænu blissnefndinni" og fleiri aðilum.

3. .Kúluhús". Veittur var styrkur til íslenskra, danskra og sænskra verkfræðinga til að nota
tölvutæknina við þróun byggingaeininga sem sérstaklega eru sniðnar fyrir fjöldafram-
leiðslu, en gefa jafnframt möguleika á "frjálsu" og breytilegu formi bygginga.
Samþykkt framlag nam 300 000 dkr.

4. Að lokum má nefna íslenskt verkefni sem er í undirbúningi. Samþykkt hefur verið
undirbúningsframlag (20 000 dkr.) en verkefnið felst í framsetningu upplýsinga úr
ríkisfjármálum á myndrænu formi á tölvumiðli (tölvuskjá, tölvuteiknara).
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Ljóst er að verulegir möguleikar eru fyrir íslenska aðila að sækja um styrk til þessa
samstarfs til að hrinda af stað verkefnum er rutt gætu brautina fyrir nýjungar í íslensku
atvinnulífi með beitingu íslensks og norræns hugvits. Fulltrúar Íslands í tölvunefndinni eru
þeir Sigurður Þórðarson vararíkisendurskoðandi og dr. Egill B. Hreinsson rafmagnsverk-
fræðingur.

8. VIÐHORFIN TIL EVRÓPUBANDALAGSINS
Eins og vænta mátti voru málefni Norðurlanda í ljósi þeirrar áætlunar Evrópubanda-

lagsins að koma á innra markaði 1992 eitt helsta umræðuefni þingmanna og ráðherra á 36.
þingi Norðurlandaráðs í Ósló í byrjun marsmánaðar sl. Af hálfu ríkisstjórnar Íslands sóttu
þingið auk samstarfsráðherra þeir Þorsteinn Pálsson forsætisráðherra, Steingrímur Her-
mannsson utanríkisráðherra, Birgir ísleifur Gunnarsson menntamálráðherra, Guðmundur
Bjarnason heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og Jón Sigurðsson dóms- og kirkjumála-
ráðherra og viðskiptaráðherra.

Í ræðu er samstarfsráðherra flutti á þinginu vék hann að þessum málum sérstaklega og
komst m.a. þannig að orði:

"Vitaskuld er enn langt í land að áformin um sameiginlegan markað nái fram að
ganga og áður höfum við orðið vitni að því að háleit markmið í fjölþjóðlegu samstarfi
náist ekki. En ýmislegt bendir til að raunhæft sé að ætla að þessu sinni að mönnum sé
alvara og að nú hylli undir að sá draumur upphafsmanna Evrópuhugsjónarinnar rætist
að landamæri hverfi milli hinna tólf ríkja EB."
Síðar í sömu ræðu segir enn fremur:

"Þótt þannig megi segja að mikið starf sé unnið sem miðar að eflingu samstarfs og
einingar Norðurlanda og ætti að koma að góðu gagni í harðnandi samkeppni í
alþjóðlegum viðskiptum, þá er þó ekki laust við að mér finnist að við nálgumst ekki
viðfangsefnið frá réttri hlið og með réttu hugarfari. Það er eins og þjóðirnar hafi ekki
gert það upp við sig hvort þær stefni í raun að aðild að EB eða ættu að gera það, eða
ímynda sér að þær geti haldið þeirri stöðu að njóta kosta aðildar en vera þó ekki í EB.

Má ég varpa fram þeirri spurningu hvort ekki sé tímabært að velta fyrri sér kostum
aðildar og ókostum með opnu hugarfari og án fyrir fram gefinnar niðurstöðu og vinna
síðan út frá þeirri forsendu sem fæst eftir slíka skoðun? Væri það ekki sú nálgun við
viðfangsefnið sem best tryggði að hlutskipti útlagans byði okkar ekki? Yrði niðurstaðan
sú að kostir aðildar væru þyngri á metaskálunum væri lítið um það að segja, en kæmi í
ljós að ókostirnir væru fleiri við aðild fyrir eitt ríki eða fleiri væri þó ekki annað um það
sagt en að rannsókn hafi farið fram og menn orðið sáttir um þá niðurstöðu. Vinna mætti
að slíkri athugun eða rannsókn með nánu samstarfi þjóðanna þar sem skipst væri á
skoðunum og upplýsingum."
Ráðherranefndin telur að stofnanir þær sem fást við norrænt samstarf verði að gera sér

ljóst hvað sé að gerast og hvað muni gerast á næstu árum á sambærilegum vettvangi í löndum
Evrópubandalagsins og hvað þessi þróun hafi í för með sér fyrir samstarf Norðurlandanna.

Samstarfsráðherra hyggur að allir þeir sem fást við norrænt samstarf hljóti að vera
einhuga um að bæta við evrópskri vídd í norrænt samstarf.

Í maí 1988 áformar ráðherranefndin að afhenda forsætisnefnd skýrslu sem unnið er að
um sambandið milli Norðurlanda og Evrópubandalagsins.

Málið var á dagskrá fundar samstarfsráðherranna 16. júní 1987, síðan 9. desember sl. og
enn 19. janúar sl., en drög að skýrslunni verða rædd á fundi staðgengla samstarfsráðherr-
anna í Stokkhólmi 9. maí nk. og verða þau eini dagskrárliður fundarins.
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í framhaldi af janúarfundinum samþykktu ráðherrarnir að beina eftirgreindum
tilmælum til ráðherra allra ríkisstjórna Norðurlanda í sambandi við þá vinnu er nú fer fram á
vegum ráðherranefndarinnar í málefnum er lúta að stöðu og afstöðu Norðurlanda til innri
markaðar Evrópubandalagsins:

"Að fulltrúar ráðherranna í hinum einstöku embættismannanefndum á vegum ráð-
herranefndarinnar:
- skiptist á upplýsingum, eftir því sem þörf krefur, og veiti upplýsingar um afstöðuna til

þróunarinnar í EB og EFrA og milli EB og EFrA,
- veki athygli á tillögum varðandi innri markað EB sem þykja fela í sér sérstaka,

sameiginlega hagsmuni með tilliti til afleiðinga viðkomandi tillagna fyrir samstarfið
milli EB og EFrA og fyrir norrænt samstarf, til dæmis tillögur á sviði umhverfismála,
vinnuumhverfis, neytendaverndar og frjálsrar umferðar fólks og fjármagns,

- athugi á hvaða sviðum árangur norræns samstarfs megi helst nýta til þess að hafa áhrif á
þróunina í EB og hvernig best verði að því staðið,

- geri sér grein fyrir árangri þeim sem náðst hefur í evrópsku samstarfi og meti á hvern
veg vinna beri úr og nýta þann árangur í norrænu samstarfi,

- gefi samstarfsráðherrunum reglulega skýrslur og berist fyrsta áfangaskýrslan fyrir
apríllok 1988."
Erindi þetta var síðan sent öllum ráðherrum í ríkisstjórn íslands hinn 2. febrúar sl.
Ekki skal fjölyrt meir um hin nýju viðhorf sem eru að myndast í Norðurlandasamstarf-

inu í ljósi framvindunnar í Evrópu. Hvað sem vangaveltum um aðild einstakra þjóða að
Evrópubandalaginu líður er víst að Norðurlöndunum hlýtur að vera það kappsmál og
reyndar brýn nauðsyn að hraða aðlögun sinni að verulega breyttum aðstæðum sem sæmileg
vissa er fyrir að séu í nánd þótt enn kunni að vera langt í land með það að áformin um
sameiginlegan markað nái fram að ganga að fullu.

9. LOKAORÐ
Hér að framan hefur einungis verið drepið á nokkur þeirra viðfangsefna sem verið er að

fást við í norrænu samstarfi um þessar mundir. Um efnahagsmálaáætlun Norðurlanda
(Norden i Vaxt II) er fjallað sérstaklega í fylgiskjali með skýrslu þessari.

Freistandi hefði verið að hafa skýrslu þessa miklu ítarlegri og gera þar m.a. grein fyrir
starfi embættismannanefnda á sl. ári; áformaðri samstarfsáætlun á sviði sjávarútvegs, en
fjárveitingar á norrænu fjárlögunum til þessa geira hafa margfaldast á örfáum árum;
norrænu samstarfi gegn megnun sjávar; norræna málasamningnum sem gildi tók 1. mars
1987; milliríkjaviðskiptum og hvernig stuðla megi að norrænum .Jieimamarkaði'' m.a. með
afnámi tæknilegra viðskiptahindrana; áætlun um aukið umferðaröryggi á Norðurlöndum;
félags- og jafnréttismálum og norræna kvennaþinginu "Nordisk Forum 88"; viðamikilli
áætlun um norrænt samstarf um jarðskjálftarannsóknir á Suðurlandi; Norræna tækni árinu
(1988) og þar fram eftir götunum - en hér skal látið staðar numið.
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Fylgiskjal.

Norræn efnahagsáætlun
Í lok ársins 1988 rennur sitt skeið norræna efnahagsáætlunin "NORÐURLÖND Á

VAXTARBRAUT: Áætlun um bætta efnahagsþróun og fulla atvinnu". Þessi áætlun var
samþykkt á þingi Norðurlandaráðs í ársbyrjun 1985 og tók til áranna 1986--1988.

Höfuðmarkmið þessarar áætlunar var að stuðla að auknum hagvexti og tryg~ja fulla
atvinnu á Norðurlöndunum með því að auka samstarf landanna á ýmsum sviðum. Aætlunin
fól þó ekki nema að nokkru leyti í sér beinar styrkveitingar til nýrra verkefna heldur var
fremur um að ræða aukið ráðstöfunarfé til lán- og styrkveitinga frá ýmsum norrænum
sjóðum. Samstarf á sviði iðn- og tækniþróunar var aukið m.a. með því að stórauka framlög
til Norræna iðnþróunarsjóðsins (Nordisk Industrifond). Auknar fjárfestingar í samgöngu-
og flutningakerfum voru m.a. fjármagnaðar með auknum lánamöguleikum frá Norræna
fjárfestingarbankanum (Nordiska Investeringsbanken) og aukið samstarf á útflutningssvið-
inu var auðveldað með eflingu Norræna verkefnaútflutningssjóðsins (Nordiska Projekt-
exportfonden) .

Þá var komið á fót sérstökum sjóði fyrir hin vestlægu Norðurlönd, Þróunarsjóði Vestur-
Norðurlanda (Vestnordenfondet), og eru aðalstöðvar hans í Reykjavík. Var ákvörðun um
stofnun sjóðsins formlega tekin 19. ágúst 1986 og hóf hann starfsemi sína í september sl.
Stofnfé sjóðsins á að nema jafnvirði 14,1 milljónar bandaríkjadala í dönskum krónum þegar
framlög allra Norðurlandanna hafa verið að fullu greidd árið 1995. Markmið þessa sjóðs eru
helst þau að styðja við bakið á þróun fjölhæfs samkeppnisiðnaðar á Íslandi, Grænlandi og í
Færeyjum. Er heimilt að veita lán og ábyrgðir sem nema allt að tvöföldu stofnfé sjóðsins í
þesu skyni.

Þessi áætlun fól einnig í sér ýmislegt fleira, svo sem átak til að efla ferðamannaiðnað,
áherslu á norrænan heimamarkað, afnám viðskiptahindrana milli Norðurlandanna, samstarf
í atvinnumálum og menntamálum og aukið samstarf í efnahagsmálum á alþjóðavettvangi.

Erfitt er að meta nákvæmlega ávinning Íslands af þessari áætlun. ÞÓ má telja víst að
Ísland hefur haft gagn af ýmsum þáttum hennar. Þar má nefna styrki til rannsókna á
líftæknisviðinu, samstarf og stuðning við útflutningsverkefni, lán frá Norræna fjárfestingar-
bankanum O.fl.

Í júní sl. samþykktu fjármálaráðherrar Norðurlanda að hafinn skyldi undirbúningur að
gerð nýrrar efnahagsáætlunar fyrir Norðurlönd. Skipuðu þeir sérstaka framkvæmdanefnd til
að annast undirbúning verksins, en í henni eiga sæti aðstoðarmenn fjármálaráðherranna.
Auk þess var embættismannanefnd fjármálaráðherranna falið að starfa að þessum undir-
búningi. Ráðgert er að ljúka þessu verki nú íhaust þannig að fjármálaráðherrarnir geti tekið
málið til umfjöllunar á fundi sínum í nóvember og að áætlunin komi síðan til endanlegrar
afgreiðslu á þingi Norðurlandaráðs í febrúar 1989.

Meginmarkmið hinnar nýju efnahagsáætlunar er að efla atvinnustarfsemi og viðskipti á
Norðurlöndum og stuðla að bættri samkeppnisaðstöðu þeirra gagnvart umheiminum, ekki
síst í ljósi þeirrar þróunar sem á sér stað hjá Evrópubandalaginu, einkum hvað varðar
sameiginlegan heimamarkað þess fyrir árslok 1992.

Það sem einkum skilur milli þessarar nýju áætlunar og fyrri áætlunar er að í nýju
áætluninni verður lögð megináhersla á langtímamarkmið og leiðir til þess að bæta almenn
efnahagsskilyrði Norðurlandanna í framtíðinni fremur en að horft sé á afmörkuð
skammtímaverkefni. Er í því sambandi lögð sérstök áhersla á afnám viðskiptahindrana milli
landanna, aðgerðir á sviði markaðsmála, samstarf um verkefnaútflutning, samræmingu
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skatta- og þjónustugjalda, aukna samræmingu fjármagnsmarkaða, bættar samgöngur,
samstarf í atvinnu- og menntamálum, umhverfisvernd o.fl.

Undirbúningur fyrir gerð nýju áætlunarinnar er nú í fullum gangi og hafa öll
Norðurlöndin skilað inn tillögum sínum um forgangsverkefni. Einnig hafa allar embættis-
mannanefndir og aðrir norrænir samstarfsaðilar skilað inn tillögum sínum.

Aðstoðarráðherranefndin og embættismannanefnd fjármálaráðherranna vinna nú eftir
föngum að því að fara í gegnum þessar tillögur með það að markmiði að skila frágengnum
tillögum sínum nú í haust.

Tillögur af Íslands hálfu voru kynntar í ríkisstjórn 18. febrúar sl. og voru síðan lagðar
fram í framkvæmdanefndinni. Í þeim var megináhersla lögð á eftirtalin atriði:

Afnám viðskiptahindrana.
Samstarf um afnám á ríkisstuðningi við útflutningsatvinnuvegi verði aukið þannig að
stuðningur af þessu tagi valdi ekki óeðlilegri markaðsröskun.
Innflutningsgjöld og aðrar tálmanir á verslun með sjávarafurðir verði felldar niður.
Aukin áhersla á norrænt samstarf innan EFTA og í samningum milli EB og EFTA með
afnám viðskiptahindrana fyrir augum.

Rannsókna- og þróunarstarfsemi.
Sett verði á stofn norræn hagrannsóknarstofnun á sviði opinberra fjármála.
Norrænni samstarfsáætlun varðandi líftæknirannsóknir verði fram haldið.
Hrundið verði af stað samnorrænum rannsóknum á nýtingu þeirra lífrænu auðlinda sem
finnast í hafinu.

Efling útflutningssamstarfs.
Komið verði á reglubundnu samstarfi milli útflutningsráða Norðurlanda til þess að hægt
sé að auka samvinnu í samsettum útflutningsverkefnum.
Samstarf um markaðsrannsóknir og markaðssetningu á "óþekktum" mörkuðum og
aukið samstarf milli landanna á heimssýningum.
Styrking Norræna útflutningsverkefnasjóðsins, m.a. til að styðja við framangreind
atriði.

Ferðamál.
Samnorræn kynningarherferð í Bandaríkjunum til þess að auka ferðamannastraum
þaðan til Norðurlanda.

Samgöngumál.
Athugaðir verði sérstaklega möguleikar á að auka ferðamannastraum og bæta sam-
göngur milli hinna vestlægu Norðurlanda annars vegar og milli þeirra og Skandinavíu
hins vegar. Í því sambandi verði gerð sérstök athugun á bættum ferju- og flugsam-
göngum milli Íslands, Færeyja og Grænlands og bætur á samgöngumannvirkjum á
Austurlandi og Vestfjörðum með tilliti til þess.

Eins og áður var frá greint rennur "gamla" áætlunin sitt skeið um áramót 1988-1989.
"Nýja" áætlunin getur hins vegar ekki hafist fyrr en 1. janúar 1990, þ.e. í byrjun fyrsta
fjárhagsárs eftir að fjallað hefur verið um hana á þingi Norðurlandaráðs í febrúar 1989.

Það er því ljóst að árið 1989 verður eins konar "áætlunarlaust" ár í þeim skilningi að um
það ár liggur ekki fyrir nein samþykkt um sérstaka efnahagsáætlun. Um þessar
mundir er því unnið af fullum krafti að leysa þetta mál á farsælan hátt þannig að ekki skapist
"tómarúm" milli áætlananna.
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