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Efni: Tillaga til þingsályktunar um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða

Utanríkismálanefnd Alþingis hefur sent Stofnun Vilhjálms Stefánssonar til umsagnar tillögu 
til þingsályktunar um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða, þingskjal 1273 — 750. mál.

Stofnunin vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri:

Þessi tillaga til þingsályktunar um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða byggir á skilabréfi 
þingmannanefndar um endurskoðun á stefnu Íslands í málefnum norðurslóða sem kynnt var 
fyrr á þessu ári. Nefndin vann gott starf og hefur tekist að fjalla á greinargóðan hátt um 
málefni norðurslóða og stöðu Íslands og sett fram hugmyndir sem nota má sem gagnlega og 
greinargóða leiðsögubók fyrir málaflokkinn. Greinargerðin með þingsályktunartillögunni 
sjálfri er vel unnin og ber þess merki að ekki er komið að tómum kofunum hjá þeim sem 
héldu um pennann. Textinn er skýr og skilmerkilegur og ekki miklu við að bæta. Umsögn 
þessi verður því stutt.

Um einstaka áhersluþætti má segja:

9. Velferð íbúa og sjálfbærni samfélaga á norðurslóðum hlýtur að vera í brennidepli 
norðurslóðastefnunnar. Það er mikilvægt að þessu sé haldið til haga og ánægjulegt að sjá það 
gert, með áherslu á jafnréttismál, réttindi frumbyggja, verndum menningararfs og smárra 
tungumála.

16. Styrking stöðu og ímyndar Íslands með uppbyggingu á sérfræðiþekkingu og eflingu 
miðstöðva um rannsóknir og menntun er snar þáttur í að þjóðin eigi upp á dekk í 
alþjóðasamfélaginu og margvíslegu samstarfi á norðurslóðum. Hér er sértaklega mikilvægt að 
ekki sé staðar numið við almennar viljayfirlýsingar heldur verði vilji sýndur í verki í formi 
fjárframlaga til þeirra aðila sem málaflokknum sinna og verkefnin vinna.

17. Nátengt áhersluþætti 16. er aukinn stuðningur við eflingu vísindarannsókna (og vöktunar) 
m.a. með mótun sérstakrar rannsóknaráætlunar um norðurslóðir hér á landi. Ísland er 
sennilega eina norðurslóðaþjóðin sem ekki hefur komið á laggirnar sérstakri 
rannsóknaráætlun um norðurslóðir og er þarna algjör eftirbátur annarra. Slík áætlun, sem 
Samvinnunefnd um málefni norðurslóða hefur þegar lagt grunninn að, ætti ekki síst að verða 
til þess að skapa tækifæri fyrir ungt vísindafólk sem vill leggja fyrir sig að vinna við 
málaflokkinn en í dag bjóðast alltof fá tækifæri fyrir unga fræðimenn og vísindafólk í
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tengslum við málefni norðurhjarans. Það stingur í stúf við pólitískar yfirlýsingar um 
mikilvægi vísindalegrar þekkingar og getu fyrir stefnumótun og sjálfbæra framtíðarþróun 
svæðisins.

19. Að sjálfsögðu ber að stórefla Akureyri sem miðstöð norðurslóðamála, en jafnframt að 
horfa til samstarfs við fræðasetur annars staðar á landsbyggðinni, m.a. Ísafirði, Húsavík og 
Egilsstöðum. Með sínu fjölþætta og öfluga klasasamstarfi hefur Akureyrarbær í raun þegar 
öðlast slíkan sess alþjóðlega. Brýnt er þó að taka á langvarandi fjársvelti lykilstofnana á borð 
við Stofnun Vilhjálms Stefánssonar sem hefur tekist að halda dampi með frábærum árangri 
við að sækja rannsóknarstyrki í erlenda samkeppnissjóði. Slíkur árangur er alþjóðlegur 
gæðastimpill á starfsemina en tímabundinn og skammgóður vermir þegar uppbygging 
mannauðs við stofnunina kallar á áreiðanlegra fjármagn til að ráða sérfræðinga og annað 
starfsfólk í fastar stöður. Reynslan sýnir að hver króna sem sett er í rekstur stofnunarinnar er 
góð fjárfesting og þannig má nefna að þetta árið koma 2/3 af rekstrarfé stofnunarinnar úr 
erlendum sjóðum. Framlög af fjárlögum 2021 eru smánarlegar 38.6 m.kr. og hafa frá 2000 
rýrnað um þriðjung að raunvirði.
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