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INNGANGUR 

Skýrsla utanríkisráðherra að þessu sinni er með öðru sniði en áður. Hún veitir yfirlit yfir stöðu utanríkis-
mála Íslands og helstu atburði á þeim vettvangi síðustu 12 mánuði en er fyrst og fremst miðuð við markmið 
í utanríkismálum og aðgerðir utanríkisþjónustunnar til að ná þeim. Gengið er út frá fjármálaáætlun 
ríkisstjórnarinnar og leitast við að sýna markmið, mælikvarða og aðgerðir á greinargóðan hátt og gera 
lesendum kleift að vega og meta hvort við höfum gengið til góðs í utanríkismálum. Einnig er reynt að geir-
negla markmið utanríkisstefnunnar og horfa fram á veginn.  

Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar er mikilvægt veganesti. Hún kveður skýrt á um að grunnstoðir 
utanríkisstefnu Íslands eru samstarf vestrænna ríkja, evrópskt og norrænt samstarf, aðild að Sameinuðu 
þjóðunum og Atlantshafsbandalaginu, varnarsamningurinn og friðar- og öryggissamstarf. Þar segir enn-
fremur að huga beri vandlega að samstarfi á norðurslóðum og að áfram verði lögð áhersla á viðskiptafrelsi 
og alþjóðlega samvinnu á sviði öryggis- og þróunarmála. 

Í þessari samantekt er ekki ætlunin að tína til öll þau efnisatriði sem eru í skýrslunni sjálfri, heldur taka 
saman áherslur utanríkisráðherra á næstu mánuðum í stórum dráttum. Í stuttu máli er um að ræða fjögur 
áherslusvið; öryggis lands og þjóðar, nýjar áskoranir í utanríkisviðskiptum; mikilvægi auðlindanýtingar og 
umhverfismála og nýja sýn á þróunarsamvinnu. 

 
Öryggis- og varnarmál 

Öryggis- og varnarmál eru eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar. Hornsteinar varna landsins eru eftir 
sem áður varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna frá 1951 og aðildin að Atlantshafsbandalaginu. Íslensk 
stjórnvöld hafa þá ábyrgð á hendi að tryggja trúverðugar og sýnilegar varnir og framlög til öryggis- og 
varnarmála. Stjórnmálaþróun í okkar heimshluta undanfarin misseri staðfesta mikilvægi Íslands fyrir 
sameiginlegar varnir vestrænna þjóða.  

Á síðustu misserum hafa mikilvæg skref verið stigin í samhæfingu öryggis- og varnarmála Íslands. 
Alþingi hefur samþykkt þingsályktun um þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland og lög um þjóðaröryggisráð sem 
skipað verður innan tíðar.  

Á vettvangi Atlantshafsbandalagsins hefur Ísland lagt áherslu á málefni Norður-Atlantshafsins og 
öryggismál á hafi, svo og varnaráætlanagerð vegna þess svæðis. Markvisst er unnið að því að tryggja varnir 
Íslands og styrkja samstarfið innan bandalagins. Á síðasta ári var undirrituð sameiginleg yfirlýsing Íslands 
og Bandaríkjanna um samstarf í öryggis- og varnarmálum. Þar er um að ræða viðbót við samkomulagið 
sem undirritað var árið 2006 og er yfirlýsingin innan ramma tvíhliða varnarsamningsins. Hún kveður m.a. á 
um áframhaldandi stuðning Bandaríkjanna við loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins hér við land,  
tímabundna viðveru kafbátaleitarflugvéla og náið samráð um öryggis- og varnarmál. Loftrýmisgæsla er 
með óbreyttu sniði og hafa alls níu ríki staðið 26 vaktir frá árinu 2007. 

Íslensk stjórnvöld munu áfram leggja sitt af mörkum til sameiginlegra varna bandalagsins. Borgara-
legum sérfræðingum hefur verið fjölgað í störfum innan Atlantshafsbandalagsins og aukið við 
gistiríkisstuðning á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Rekstur varnarmannvirkja á öryggissvæðinu og 
starfræksla ratsjárkerfisins, sem nær yfir umfangsmikið svæði á Norður-Atlantshafinu, er veigamikill þáttur 
í framlagi Íslands til sameiginlegra varna bandalagsins.  

Nú er í undirbúningi þátttaka í tveimur viðamiklum æfingum á vegum bandalagsins. Annars vegar í 
kafbátarleitaræfingunni Dynamic Mongoose, sem fer fram sumarið 2017, og hins vegar í varnaræfingunni 
Trident Juncture sem verður haldin haustið 2018. Auk þessa tekur Ísland árlega þátt í Northern Challenge 
æfingu bandalagsins en markmið hennar er að æfa sprengjueyðingu og viðbrögð við hryðjuverkum. 

Ekki verður nógsamlega oft áréttað að íslensk stjórnvöld taki virkan þátt í að verja grunngildi vestrænna 
samfélaga; lýðræði, mannréttindi, réttarríkið og frjálst hagkerfi. Að þessu miðar þátttaka í stöðugleika-
hvetjandi ríkjasamstarfi í Evrópu, einkanlega í starfi Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE), 
Evrópuráðinu í Strassborg og innan ýmissa svæðasamtaka. Af þessum meiði er einnig sameiginleg yfirlýs-
ing Íslands og Noregs um öryggis- og varnarmál sem nýlega var undirrituð.  
 
Utanríkisviðskipti 

Eitt veigamesta verkefni íslenskra stjórnvalda framundan eru viðræður um framtíðarskipan viðskipta 
Íslands við Bretland. Greina þarf áhrif af úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu (ESB) og mikilvægustu 
hagsmuni Íslands í því sambandi. Þegar er hafið samráð við bresk stjórnvöld og samstarfsríki í 
Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og ESB. Meginmarkmiðið í framtíðarsamningaviðræðum Íslands 
við Bretland er að tryggja að íslenskir aðilar hafi sama greiða aðgang að Bretlandi og breskum mörkuðum 
og þeir njóta í dag í krafti samningsins um evrópska efnahagssvæðið (EES) og annarra samninga Íslands 
við Evrópusambandið. Ef þess er nokkur kostur þarf að bæta enn aðgang að breskum mörkuðum. Vart þarf 
að fjölyrða um mikilvægi Bretlands fyrir utanríkisviðskipti Íslands. Útflutningur þangað árið 2016 var 11,3% 
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Íslands og styrkja samstarfið innan bandalagins. Á síðasta ári var undirrituð sameiginleg yfirlýsing Íslands 
og Bandaríkjanna um samstarf í öryggis- og varnarmálum. Þar er um að ræða viðbót við samkomulagið 
sem undirritað var árið 2006 og er yfirlýsingin innan ramma tvíhliða varnarsamningsins. Hún kveður m.a. á 
um áframhaldandi stuðning Bandaríkjanna við loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins hér við land,  
tímabundna viðveru kafbátaleitarflugvéla og náið samráð um öryggis- og varnarmál. Loftrýmisgæsla er 
með óbreyttu sniði og hafa alls níu ríki staðið 26 vaktir frá árinu 2007. 

Íslensk stjórnvöld munu áfram leggja sitt af mörkum til sameiginlegra varna bandalagsins. Borgara-
legum sérfræðingum hefur verið fjölgað í störfum innan Atlantshafsbandalagsins og aukið við 
gistiríkisstuðning á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Rekstur varnarmannvirkja á öryggissvæðinu og 
starfræksla ratsjárkerfisins, sem nær yfir umfangsmikið svæði á Norður-Atlantshafinu, er veigamikill þáttur 
í framlagi Íslands til sameiginlegra varna bandalagsins.  

Nú er í undirbúningi þátttaka í tveimur viðamiklum æfingum á vegum bandalagsins. Annars vegar í 
kafbátarleitaræfingunni Dynamic Mongoose, sem fer fram sumarið 2017, og hins vegar í varnaræfingunni 
Trident Juncture sem verður haldin haustið 2018. Auk þessa tekur Ísland árlega þátt í Northern Challenge 
æfingu bandalagsins en markmið hennar er að æfa sprengjueyðingu og viðbrögð við hryðjuverkum. 

Ekki verður nógsamlega oft áréttað að íslensk stjórnvöld taki virkan þátt í að verja grunngildi vestrænna 
samfélaga; lýðræði, mannréttindi, réttarríkið og frjálst hagkerfi. Að þessu miðar þátttaka í stöðugleika-
hvetjandi ríkjasamstarfi í Evrópu, einkanlega í starfi Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE), 
Evrópuráðinu í Strassborg og innan ýmissa svæðasamtaka. Af þessum meiði er einnig sameiginleg yfirlýs-
ing Íslands og Noregs um öryggis- og varnarmál sem nýlega var undirrituð.  
 
Utanríkisviðskipti 

Eitt veigamesta verkefni íslenskra stjórnvalda framundan eru viðræður um framtíðarskipan viðskipta 
Íslands við Bretland. Greina þarf áhrif af úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu (ESB) og mikilvægustu 
hagsmuni Íslands í því sambandi. Þegar er hafið samráð við bresk stjórnvöld og samstarfsríki í 
Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og ESB. Meginmarkmiðið í framtíðarsamningaviðræðum Íslands 
við Bretland er að tryggja að íslenskir aðilar hafi sama greiða aðgang að Bretlandi og breskum mörkuðum 
og þeir njóta í dag í krafti samningsins um evrópska efnahagssvæðið (EES) og annarra samninga Íslands 
við Evrópusambandið. Ef þess er nokkur kostur þarf að bæta enn aðgang að breskum mörkuðum. Vart þarf 
að fjölyrða um mikilvægi Bretlands fyrir utanríkisviðskipti Íslands. Útflutningur þangað árið 2016 var 11,3% 
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sem setur Bretland í annað sæti á eftir Evrópusambandinu (án Bretlands) með 61% útflutnings. Hafa skal einnig í 
huga að í útflutningstölum til ESB er útflutningur til Hollands (25%) en ætla má að einhver hluti hans fari áfram 
til ríkja utan ESB. Samskipti ríkjanna byggja á gömlum merg, og Bretlandsmarkaður er einn mikilvægasti 
markaðurinn fyrir íslenskt atvinnulíf. Vel þarf því að takast með þær viðræður sem framundan eru. 

Bresk stjórnvöld hafa lýst því yfir að þau hyggist verða málsvarar fríverslunar eftir útgöngu landsins úr 
Evrópusambandinu. Þetta markmið samræmist vel íslenskum hagsmunum og vekur væntingar um að semja 
megi um enn betri markaðsaðgang fyrir íslenskan útflutning við Bretland, einkum fyrir sjávarafurðir. 
Hagsmunir Íslands í viðskiptum á Bretlandsmarkað eru afar víðtækir, og má nefna sem dæmi  að tryggja 
þarf lendingarréttindi íslenskra flugfélaga á Bretlandseyjum og réttindi íslenskra ríkisborgara til dvalar og 
starfa þar í landi.  

Vonir standa til að Bretar og ESB finni álitamálum sínum varðandi Brexit góðan farveg, enda báðum 
aðilum í hag að vel takist til í framtíðarsamskiptum Bretlands og ESB. Í marsmánuði 2017 fór fram samráð 
íslenskra og breskra stjórnvalda um sjávarútvegsmál en það er mikilvægt í ljósi þess að bresk stjórnvöld 
munu taka yfir það umboð sem áður var í höndum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þegar kemur 
að samningaviðræðum um deilistofuna á borð við makríl. Stjórnmál og viðskiptamál geta breyst skjótt, eins 
og Brexit-málið er gott dæmi um. Full ástæða er því fyrir Íslendinga að fylgjast vel með sjálfstæðisviðleitni 
í Skotlandi sem getur skapað nýjar aðstæður í nágrenni okkar á komandi árum. 

Nú, þegar umræðan hér á landi um viðskiptastefnuna er að mestu laus úr viðjum kröfunnar um aðild að 
Evrópusambandinu, er full þörf á að styrkja starf okkar innan EFTA og EES. ESS-samningurinn hefur 
augljósa kosti fyrir ríki, eins og Ísland, sem hefur mikla hagsmuni í Evrópusambandinu en vill ekki gerast 
aðili að því. Samningurinn hefur virkað vel, bæði fyrir þau EFTA-ríki, sem eiga aðild að honum, og ESB. 
Við þurfum að nýta möguleika EES-samningsins til að hafa áhrif á mótun ákvarðana þegar þær eru á 
undirbúningsstigi hjá framkvæmdastjórn ESB og skoða betur allt ferlið þar til þær eru felldar í íslensk lög.  

Samstarfið innan EFTA er grundvallarþáttur í viðskiptastefnu Íslands.  EES-samningurinn og þátttakan í 
innri markaðinum gerir ekki aðeins íslenskum fyrirtækjum kleift að stunda starfsemi sína hindrunarlaust 
hvarvetna á Evrópska efnahagssvæðinu heldur hefur hann einnig auðveldað Íslendingum að afla sér 
menntunar eða leita sér starfa í öllum ríkjum EES, auk þess sem hann opnar möguleika fyrir íslenska 
vísinda- og fræðimenn til að taka þátt í rannsóknarstarfsemi með samstarfsaðilum hvaðanæva af Evrópska 
efnahagssvæðinu.  

Íslenska hagkerfið er opið og hagvöxtur er drifinn áfram af útflutningi. Við eigum allt okkar undir 
fríverslun og aðgangi að mörkuðum nær og fjær. Við þrýstum stöðugt á japönsk stjórnvöld með gerð 
fríverslunarsamnings og á kínversk stjórnvöld um að afgreiðslu á umsóknum um heimild til innflutnings til 
Kína fyrir fleiri afurðir verði hraðað. Auk þess er reynt með öllum tiltækum ráðum að greiða fyrir 
viðskiptum við Rússland, og unnið er að fríverslun við Grænland og Færeyjar.   

Á síðustu árum hafa EFTA-ríkin eflt fríverslunarnet sitt og eru nú fríverslunarsamningar við 38 ríki. 
Ísland leggur áherslu á að EFTA-ríkin hefji sem fyrst fríverslunarviðræður við lönd þar sem íslenskir 
útflytjendur eiga umtalsverðra hagsmuna að gæta. Á vettvangi EFTA standa til að mynda yfir viðræður við 
mikilvæg ríki, eins og Indland, Víetnam, Indónesíu og Malasíu, og viðræður eru að hefjast við Mercosur-
bandalagið í Suður-Ameríku. Íslensk stjórnvöld styðja einnig dyggilega við viðleitni meðal aðildarríkja 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar til að tryggja frekari opnun markaða og afnám hindrana í viðskiptum milli 
ríkja stofnunarinnar.  

Við öllum áskorunum þarf því að bregðast og blása til sóknar þar sem tækifærin leynast á næstu árum, 
svo sem í nýmarkaðsríkjum í Asíu og Suður-Ameríku, að ógleymdri Afríku. Ísland þarf að laga sig að 
síbreytilegri heimsmynd í þessum efnum.  Góður vöxtur hefur verið í útflutningi á þjónustu, og gegnir 
ferðaþjónustan þar lykilhlutverki. Fullur vilji er til að efla viðskiptaþjónustu utanríkisráðuneytisins og 
samstarf hennar við Íslandsstofu og aðra þá aðila innanlands sem hagsmuna eiga að gæta. Viðskipta-
þjónustan er mikilvæg fyrir íslensk fyrirtæki á alþjóðlegum mörkuðum og aðila á sviði menningar, 
landkynninga og viðskipta. Allar sendiskrifstofur Íslands sinna viðskiptaþjónustu, ferðamálum og 
menningarkynningu.  

 
Auðlindir og umhverfi 

Það segir sína sögu um mikilvægi auðlindanýtingar og áhrifa loftslagsbreytinga í starfi utanríkis-
þjónustunnar, að þau mál eru til umfjöllunar í nær öllum skrifstofum utanríkisráðuneytisins og koma á borð 
hjá flestum sendiskrifstofum að einhverju leyti. Áhrif loftslagsbreytinga, sjálfbær nýting auðlinda hafsins 
og endurnýjanleg orka eru málaflokkar sem fá sífellt meira vægi. Brýnt er að tryggja um þá heildstæða 
stefnumörkun og samræmdan málflutning af hálfu íslenskra stjórnvalda. 

Ísland var í september síðastliðnum á meðal fyrstu ríkja til að fullgilda Parísarsamninginn en gildistaka 
samningsins verður að teljast mikilvægur áfangi fyrir mannkynið og stefnumörkun til framtíðar í loftslags-
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málum. Framundan eru samingaviðræður við Evrópusambandið og Noreg um hlutdeild Íslands í 40% 
samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda árið 2030 miðað við árið 1990.  

Formennska Íslands í Norðurskautsráðinu á árunum 2019 – 2021 gefur gott tækifæri til að styrkja stöðu 
Íslands í þessum málum á alþjóðavettvangi, taka virkari þátt í alþjóðasamstarfi sem stuðlar að umhverfis-
vernd, sjálfbærni og stöðugleika og vinna þar með að varanlegum hagsmunum íslands.    

Hagsmunir Íslands í baráttunni gegn slæmum áhrifum loftslagsbreytinga liggja fyrst og fremst í áhrifum 
þeirra á hafið og lífríki þess, hvort sem er á nálægum hafsvæðum eða hnattrænt. Í hafinu eru lífshagsmunir 
þjóðarinnar og hagsmunagæsla í því sambandi  eitt af meginviðfangsefnum utanríkisstefnunnar. Mikil 
hætta er af aukinni mengun og súrnun hafsins. Þetta þarf að hafa í huga þegar ákveðin eru framlög til 
loftslagssjóða og verkefna á vegum ýmissa stofnana.  

Vegna þessara miklu hagsmuna hefur Ísland um árabil verið leiðandi í alþjóðlegu samstarfi um 
hafréttarmál og fiskveiðar, s.s. á vettvangi Sameinuðu þjóðanna (SÞ), Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna (FAO) og svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunar. Við stöndum nú frammi fyrir miklum 
áskorunum á norðurslóðum. Þar reynir á styrka auðlindastefnu sem dregur mið af áhrifum  loftslags-
breytinga, vistkerfisnálgun og verndun og nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu. Góðar vonir eru 
bundnar við það að innan tíðar verði gerður  samningur til að koma í veg fyrir stjórnlausar fiskveiðar í 
Norður-Íshafinu. 

Á síðustu misserum hefur Ísland verið virkur þáttakandi í reglulegu samráði um ýmis málefni hafsins, 
s.s.fundi fiskinefndar FAO, sem er mikilvægasti vettvangur aðildarríkja SÞ um málefni hafsins, einnig 
aðildarríkjafundi hafréttarsamningsins, reglulegri endurskoðun á úthafsveiðisamningnum, úttekt á aðgerð-
um ríkja til að vernda viðkvæm botnsvæði í hafi fyrir skaðvænlegum veiðum og samningaviðræðum um 
hafréttarályktun og fiskveiðiályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna. Framundan í júní 2017 er  ráð-
stefna á vettvangi Sameinuðu þjóðanna í New York um 14. heimsmarkmiðið er lýtur að hafinu.  

Ísland undirstrikar mikilvægi jafnvægis milli sjálfbærrar nýtingar og verndunar auðlinda hafsins á 
grundvelli vísindalegrar nálgunar. Þá hefur Ísland alltaf staðið vörð um hafréttarsamning Sameinuðu þjóð-
anna og þau réttindi sem hann tryggir ríkjum, m.a. innan efnahagslögsögu og í landgrunninu.  

 
Þróunarsamvinna 

Þróunarsamvinna er órjúfanlegur þáttur í utanríkisstefnu Íslands og lýtur lögmálum hennar. Þetta var 
undirstrikað þegar starfsemi Þróunarsamvinnustofnunar var felld inn í utanríkisráðuneytið. Nú starfar einn 
samhentur hópur að allri alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands. Ráðgefandi hlutverk við stefnumótun hefur  
þróunarsamvinnunefnd, sem alþingismenn eiga sæti í, sem og fulltrúar háskólasamfélagsins, atvinnulífsins 
og borgarasamtaka á sviði mannúðar- og þróunarmála. 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru leiðarljós í þróunarsamvinnunni og yfirmarkmið íslenskra 
stjórnvalda er að draga úr fátækt og hungri og stuðla að almennri velferð á grundvelli kynjajafnréttis, 
mannréttinda og sjálfbærrar þróunar. Í þessu samhengi er 14. heimsmarkmiðið um hafið afar mikilvægt 
með tilliti til þess hve mikla þýðingu  auðlindanýting í hafinu hefur fyrir fæðuöryggi og efnahagslegar 
framfarir í þróunarríkjunum. 

Í þróunarsamvinnu vil ég leggja áherslu á tvennt. Annars vegar að við vinnum á þeim vettvangi þar sem 
við höfum meira og betra fram að færa en aðrir. Þannig nýtist sérþekking Íslendinga best í aðstoð og 
samvinnu við þróunarríkin. Á þetta einkum við um sérþekkingu í fiskveiðum og sjávarútvegi annars vegar 
og nýtingu jarðvarma hins vegar. Þegar er komin góð reynsla á starf okkar á þessum sviðum í þróunarlönd-
unum sem hvetur okkur til frekari dáða. Munum við starfa að þessu ýmist tvíhliða með samstarfsríkjum og 
í samvinnu við viðkomandi fjölþjóðastofnanir, eins og FAO og Alþjóðabankann. 

Hins vegar er mikil þörf á því að skoða alla möguleika á samvinnu við einkafyrirtæki og atvinnulífið um 
þróunarverkefni þar sem það er hægt. Ljóst er að opinbert fjármagn nægir ekki til að ná heimsmarkmið-
unum; einkafjármagn þarf til. Þróunarsamvinna er, þegar öllu er á botninn hvolft, fjárfesting til framtíðar, 
hvort heldur sem er fyrir ríkið sem þiggur slíka aðstoð eða fyrir það ríki sem veitir hana.  

Flest helstu framlagaríki og fjölþjóðastofnanir í þróunarsamvinnu hafa nú innan sinna vébanda virkar 
starfseiningar sem sinna samvinnu við atvinnulífið og einkafyrirtæki. Huga þarf að myndun slíkrar einingar 
í þróunarsamvinnuskrifstofu utanríkisráðuneytisins sem eigi gott samstarf við viðskiptaþjónustu 
ráðuneytisins og Íslandsstofu og njóti þekkingar þessara aðila og sambanda þeirra við atvinnulífið.  

Nú er unnið að nýrri Áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands árin 2017 - 2021. Verður hún lögð 
fyrir Alþingi ásamt aðgerðaráætlun fyrir tímabilið 2017 - 2018. Ný stefna byggir á heimsmarkmiðum 
Sameinuðu þjóðanna. Einnig er framundan að vinna úr niðurstöðum jafningarýni þróunarnefndar Efnahags- 
og framfarastofnunarinnar (OECD) og skoða með hvaða hætti hægt er að nýta tillögurnar, sem þar koma 
fram, til að styrkja starfsemina.  
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sem setur Bretland í annað sæti á eftir Evrópusambandinu (án Bretlands) með 61% útflutnings. Hafa skal einnig í 
huga að í útflutningstölum til ESB er útflutningur til Hollands (25%) en ætla má að einhver hluti hans fari áfram 
til ríkja utan ESB. Samskipti ríkjanna byggja á gömlum merg, og Bretlandsmarkaður er einn mikilvægasti 
markaðurinn fyrir íslenskt atvinnulíf. Vel þarf því að takast með þær viðræður sem framundan eru. 

Bresk stjórnvöld hafa lýst því yfir að þau hyggist verða málsvarar fríverslunar eftir útgöngu landsins úr 
Evrópusambandinu. Þetta markmið samræmist vel íslenskum hagsmunum og vekur væntingar um að semja 
megi um enn betri markaðsaðgang fyrir íslenskan útflutning við Bretland, einkum fyrir sjávarafurðir. 
Hagsmunir Íslands í viðskiptum á Bretlandsmarkað eru afar víðtækir, og má nefna sem dæmi  að tryggja 
þarf lendingarréttindi íslenskra flugfélaga á Bretlandseyjum og réttindi íslenskra ríkisborgara til dvalar og 
starfa þar í landi.  

Vonir standa til að Bretar og ESB finni álitamálum sínum varðandi Brexit góðan farveg, enda báðum 
aðilum í hag að vel takist til í framtíðarsamskiptum Bretlands og ESB. Í marsmánuði 2017 fór fram samráð 
íslenskra og breskra stjórnvalda um sjávarútvegsmál en það er mikilvægt í ljósi þess að bresk stjórnvöld 
munu taka yfir það umboð sem áður var í höndum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þegar kemur 
að samningaviðræðum um deilistofuna á borð við makríl. Stjórnmál og viðskiptamál geta breyst skjótt, eins 
og Brexit-málið er gott dæmi um. Full ástæða er því fyrir Íslendinga að fylgjast vel með sjálfstæðisviðleitni 
í Skotlandi sem getur skapað nýjar aðstæður í nágrenni okkar á komandi árum. 

Nú, þegar umræðan hér á landi um viðskiptastefnuna er að mestu laus úr viðjum kröfunnar um aðild að 
Evrópusambandinu, er full þörf á að styrkja starf okkar innan EFTA og EES. ESS-samningurinn hefur 
augljósa kosti fyrir ríki, eins og Ísland, sem hefur mikla hagsmuni í Evrópusambandinu en vill ekki gerast 
aðili að því. Samningurinn hefur virkað vel, bæði fyrir þau EFTA-ríki, sem eiga aðild að honum, og ESB. 
Við þurfum að nýta möguleika EES-samningsins til að hafa áhrif á mótun ákvarðana þegar þær eru á 
undirbúningsstigi hjá framkvæmdastjórn ESB og skoða betur allt ferlið þar til þær eru felldar í íslensk lög.  

Samstarfið innan EFTA er grundvallarþáttur í viðskiptastefnu Íslands.  EES-samningurinn og þátttakan í 
innri markaðinum gerir ekki aðeins íslenskum fyrirtækjum kleift að stunda starfsemi sína hindrunarlaust 
hvarvetna á Evrópska efnahagssvæðinu heldur hefur hann einnig auðveldað Íslendingum að afla sér 
menntunar eða leita sér starfa í öllum ríkjum EES, auk þess sem hann opnar möguleika fyrir íslenska 
vísinda- og fræðimenn til að taka þátt í rannsóknarstarfsemi með samstarfsaðilum hvaðanæva af Evrópska 
efnahagssvæðinu.  

Íslenska hagkerfið er opið og hagvöxtur er drifinn áfram af útflutningi. Við eigum allt okkar undir 
fríverslun og aðgangi að mörkuðum nær og fjær. Við þrýstum stöðugt á japönsk stjórnvöld með gerð 
fríverslunarsamnings og á kínversk stjórnvöld um að afgreiðslu á umsóknum um heimild til innflutnings til 
Kína fyrir fleiri afurðir verði hraðað. Auk þess er reynt með öllum tiltækum ráðum að greiða fyrir 
viðskiptum við Rússland, og unnið er að fríverslun við Grænland og Færeyjar.   

Á síðustu árum hafa EFTA-ríkin eflt fríverslunarnet sitt og eru nú fríverslunarsamningar við 38 ríki. 
Ísland leggur áherslu á að EFTA-ríkin hefji sem fyrst fríverslunarviðræður við lönd þar sem íslenskir 
útflytjendur eiga umtalsverðra hagsmuna að gæta. Á vettvangi EFTA standa til að mynda yfir viðræður við 
mikilvæg ríki, eins og Indland, Víetnam, Indónesíu og Malasíu, og viðræður eru að hefjast við Mercosur-
bandalagið í Suður-Ameríku. Íslensk stjórnvöld styðja einnig dyggilega við viðleitni meðal aðildarríkja 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar til að tryggja frekari opnun markaða og afnám hindrana í viðskiptum milli 
ríkja stofnunarinnar.  

Við öllum áskorunum þarf því að bregðast og blása til sóknar þar sem tækifærin leynast á næstu árum, 
svo sem í nýmarkaðsríkjum í Asíu og Suður-Ameríku, að ógleymdri Afríku. Ísland þarf að laga sig að 
síbreytilegri heimsmynd í þessum efnum.  Góður vöxtur hefur verið í útflutningi á þjónustu, og gegnir 
ferðaþjónustan þar lykilhlutverki. Fullur vilji er til að efla viðskiptaþjónustu utanríkisráðuneytisins og 
samstarf hennar við Íslandsstofu og aðra þá aðila innanlands sem hagsmuna eiga að gæta. Viðskipta-
þjónustan er mikilvæg fyrir íslensk fyrirtæki á alþjóðlegum mörkuðum og aðila á sviði menningar, 
landkynninga og viðskipta. Allar sendiskrifstofur Íslands sinna viðskiptaþjónustu, ferðamálum og 
menningarkynningu.  

 
Auðlindir og umhverfi 

Það segir sína sögu um mikilvægi auðlindanýtingar og áhrifa loftslagsbreytinga í starfi utanríkis-
þjónustunnar, að þau mál eru til umfjöllunar í nær öllum skrifstofum utanríkisráðuneytisins og koma á borð 
hjá flestum sendiskrifstofum að einhverju leyti. Áhrif loftslagsbreytinga, sjálfbær nýting auðlinda hafsins 
og endurnýjanleg orka eru málaflokkar sem fá sífellt meira vægi. Brýnt er að tryggja um þá heildstæða 
stefnumörkun og samræmdan málflutning af hálfu íslenskra stjórnvalda. 

Ísland var í september síðastliðnum á meðal fyrstu ríkja til að fullgilda Parísarsamninginn en gildistaka 
samningsins verður að teljast mikilvægur áfangi fyrir mannkynið og stefnumörkun til framtíðar í loftslags-
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málum. Framundan eru samingaviðræður við Evrópusambandið og Noreg um hlutdeild Íslands í 40% 
samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda árið 2030 miðað við árið 1990.  

Formennska Íslands í Norðurskautsráðinu á árunum 2019 – 2021 gefur gott tækifæri til að styrkja stöðu 
Íslands í þessum málum á alþjóðavettvangi, taka virkari þátt í alþjóðasamstarfi sem stuðlar að umhverfis-
vernd, sjálfbærni og stöðugleika og vinna þar með að varanlegum hagsmunum íslands.    

Hagsmunir Íslands í baráttunni gegn slæmum áhrifum loftslagsbreytinga liggja fyrst og fremst í áhrifum 
þeirra á hafið og lífríki þess, hvort sem er á nálægum hafsvæðum eða hnattrænt. Í hafinu eru lífshagsmunir 
þjóðarinnar og hagsmunagæsla í því sambandi  eitt af meginviðfangsefnum utanríkisstefnunnar. Mikil 
hætta er af aukinni mengun og súrnun hafsins. Þetta þarf að hafa í huga þegar ákveðin eru framlög til 
loftslagssjóða og verkefna á vegum ýmissa stofnana.  

Vegna þessara miklu hagsmuna hefur Ísland um árabil verið leiðandi í alþjóðlegu samstarfi um 
hafréttarmál og fiskveiðar, s.s. á vettvangi Sameinuðu þjóðanna (SÞ), Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna (FAO) og svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunar. Við stöndum nú frammi fyrir miklum 
áskorunum á norðurslóðum. Þar reynir á styrka auðlindastefnu sem dregur mið af áhrifum  loftslags-
breytinga, vistkerfisnálgun og verndun og nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu. Góðar vonir eru 
bundnar við það að innan tíðar verði gerður  samningur til að koma í veg fyrir stjórnlausar fiskveiðar í 
Norður-Íshafinu. 

Á síðustu misserum hefur Ísland verið virkur þáttakandi í reglulegu samráði um ýmis málefni hafsins, 
s.s.fundi fiskinefndar FAO, sem er mikilvægasti vettvangur aðildarríkja SÞ um málefni hafsins, einnig 
aðildarríkjafundi hafréttarsamningsins, reglulegri endurskoðun á úthafsveiðisamningnum, úttekt á aðgerð-
um ríkja til að vernda viðkvæm botnsvæði í hafi fyrir skaðvænlegum veiðum og samningaviðræðum um 
hafréttarályktun og fiskveiðiályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna. Framundan í júní 2017 er  ráð-
stefna á vettvangi Sameinuðu þjóðanna í New York um 14. heimsmarkmiðið er lýtur að hafinu.  

Ísland undirstrikar mikilvægi jafnvægis milli sjálfbærrar nýtingar og verndunar auðlinda hafsins á 
grundvelli vísindalegrar nálgunar. Þá hefur Ísland alltaf staðið vörð um hafréttarsamning Sameinuðu þjóð-
anna og þau réttindi sem hann tryggir ríkjum, m.a. innan efnahagslögsögu og í landgrunninu.  

 
Þróunarsamvinna 

Þróunarsamvinna er órjúfanlegur þáttur í utanríkisstefnu Íslands og lýtur lögmálum hennar. Þetta var 
undirstrikað þegar starfsemi Þróunarsamvinnustofnunar var felld inn í utanríkisráðuneytið. Nú starfar einn 
samhentur hópur að allri alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands. Ráðgefandi hlutverk við stefnumótun hefur  
þróunarsamvinnunefnd, sem alþingismenn eiga sæti í, sem og fulltrúar háskólasamfélagsins, atvinnulífsins 
og borgarasamtaka á sviði mannúðar- og þróunarmála. 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru leiðarljós í þróunarsamvinnunni og yfirmarkmið íslenskra 
stjórnvalda er að draga úr fátækt og hungri og stuðla að almennri velferð á grundvelli kynjajafnréttis, 
mannréttinda og sjálfbærrar þróunar. Í þessu samhengi er 14. heimsmarkmiðið um hafið afar mikilvægt 
með tilliti til þess hve mikla þýðingu  auðlindanýting í hafinu hefur fyrir fæðuöryggi og efnahagslegar 
framfarir í þróunarríkjunum. 

Í þróunarsamvinnu vil ég leggja áherslu á tvennt. Annars vegar að við vinnum á þeim vettvangi þar sem 
við höfum meira og betra fram að færa en aðrir. Þannig nýtist sérþekking Íslendinga best í aðstoð og 
samvinnu við þróunarríkin. Á þetta einkum við um sérþekkingu í fiskveiðum og sjávarútvegi annars vegar 
og nýtingu jarðvarma hins vegar. Þegar er komin góð reynsla á starf okkar á þessum sviðum í þróunarlönd-
unum sem hvetur okkur til frekari dáða. Munum við starfa að þessu ýmist tvíhliða með samstarfsríkjum og 
í samvinnu við viðkomandi fjölþjóðastofnanir, eins og FAO og Alþjóðabankann. 

Hins vegar er mikil þörf á því að skoða alla möguleika á samvinnu við einkafyrirtæki og atvinnulífið um 
þróunarverkefni þar sem það er hægt. Ljóst er að opinbert fjármagn nægir ekki til að ná heimsmarkmið-
unum; einkafjármagn þarf til. Þróunarsamvinna er, þegar öllu er á botninn hvolft, fjárfesting til framtíðar, 
hvort heldur sem er fyrir ríkið sem þiggur slíka aðstoð eða fyrir það ríki sem veitir hana.  

Flest helstu framlagaríki og fjölþjóðastofnanir í þróunarsamvinnu hafa nú innan sinna vébanda virkar 
starfseiningar sem sinna samvinnu við atvinnulífið og einkafyrirtæki. Huga þarf að myndun slíkrar einingar 
í þróunarsamvinnuskrifstofu utanríkisráðuneytisins sem eigi gott samstarf við viðskiptaþjónustu 
ráðuneytisins og Íslandsstofu og njóti þekkingar þessara aðila og sambanda þeirra við atvinnulífið.  

Nú er unnið að nýrri Áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands árin 2017 - 2021. Verður hún lögð 
fyrir Alþingi ásamt aðgerðaráætlun fyrir tímabilið 2017 - 2018. Ný stefna byggir á heimsmarkmiðum 
Sameinuðu þjóðanna. Einnig er framundan að vinna úr niðurstöðum jafningarýni þróunarnefndar Efnahags- 
og framfarastofnunarinnar (OECD) og skoða með hvaða hætti hægt er að nýta tillögurnar, sem þar koma 
fram, til að styrkja starfsemina.  
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Þá er fyrirhugað að starfshópur um framtíðarsýn og markmið Íslensku friðargæslunnar skili skýrslu til 

utanríkisráðherra. Á síðasta ári voru liðin 15 ár frá stofnun Friðargæslunnar. Miklar breytingar og þróun 
hafa átt sér stað í hinu alþjóðlega umhverfi og er mikilvægt að starf Friðargæslunnar taki mið af því og 
þjóni áfram framgangi utanríkisstefnunnar. 
 
Niðurlag 

Þróun í alþjóðastjórnmálum víða um heim gefur íslenskum stjórnvöldum tilefni til að skerpa á stefnu 
sinni í utanríkismálum og hvetja til þess að Vesturlönd standi þéttar saman um grundvallargildi sín; 
lýðræði, réttarríki, mannréttindi og frjálst hagkerfi. Atlantshafsbandalagið er hornsteinn samvinnu Evrópu-
ríkja og Norður-Ameríku. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa á vettvangi NATO verið afgerandi í stuðningi 
sínum við bandalagið, eins og fram kom á utanríkisráðherrafundi þess í marslok sl. Það skiptir miklu máli, 
m. a. vegna framgöngu Rússa í Úkraínu og aukinnar spennu í samskiptum við Rússland.  

Öflug þátttaka í fjölþjóðasamvinnu á ýmsum sviðum er nauðsynleg til að bregðast við margvíslegum 
vanda sem steðjar að Vesturlöndum. Ekki verður fundin lausn á flóttamannavandanum nema með fjölþjóð-
legu átaki, fyrst og fremst til að leitast við skapa þær aðstæður að fólk þurfi ekki að flýja heimkynni sín 
vegna ófriðar og neyðar, en einnig þarf að gera viðeigandi öryggisráðstafanir á landamærum og bregðast 
við komu flóttamanna og hælisleitenda. Íslensk stjórnvöld hafa lagt umtalsvert fé til flóttamanna síðustu 
misseri. Hryðjuverkaárásirnar í ýmsum borgum Evrópu undanfarin misseri kalla á eflingu löggæslu og 
víðtækt fjölþjóðlegt samráð um öryggismál. Með þessum árásum er vegið að grunngildum vestrænna 
samfélaga og öryggi allra borgara. Stjórnvöld í sérhverju ríki hljóta að líta á það sem eina af meginskyldum 
sínum að gæta öryggis borgaranna. Samstaða alþjóðasamfélagsins er einnig mikilvæg í viðbrögðum við 
ógn á fjarlægari svæðum, eins og Kóreuskaganum, þar sem óvissan í öryggismálum fer vaxandi. 

Virðing fyrir mannréttindum er ein af grunnstoðum utanríkisstefnunnar og eru íslensk stjórnvöld 
málsvarar mannréttinda á vettvangi fjölþjóðstofnana og gagnvart einstökum ríkjum. Sérstök áhersla hefur 
verið lögð á jafnrétti kynjanna og hefur umtalsverðri vinnu og fé verið varið til jafnréttisbaráttunnar á 
síðustu árum. Hvert tækifæri hefur verið nýtt til að halda á lofti jafnrétti kynjanna, réttindum hinsegin fólks 
og réttindum barna. 

Hér að framan hefur verið drepið á nokkra þætti í utanríkisstefnunni en ítarlegri umfjöllun um hin 
fjölmörgu málefnasvið, sem utanríkisþjónustan vinnur að, er í meginefni skýrslunnar. Sem fyrr segir, er þar 
lögð áhersla á markmið, mælikvarða starfsins og árangur þess.  

Áherslur taka breytingum eðli málsins samkvæmt og að sama skapi skipulag starfsins. Í fámennri 
utanríkisþjónustu er mikilvægt að hafa markmið utanríkisstefnunnar skýr og horfa fram á veginn. Í þeim 
efnum þarf að nýta vel fjárhagslegt svigrúm og mannauð utanríkisþjónustunnar, heima sem erlendis. 
Reglulega hefur farið fram endurskoðun á starfi, áherslum og markmiðum utanríkismála, síðast árið 1998. 
Þar sem nokkuð er um liðið hefur nú verið sett af stað nýtt endurskoðunarferli undir forystu reynds sendi-
herra.  Ætlunin er að ljúka því ferli í haust og hafa þá í höndum góðan vegvísi fyrir starf að utanríkismálum 
næstu ár.   
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I. UTANRÍKISÞJÓNUSTA OG STJÓRNSÝSLA UTANRÍKISMÁLA 
 
1. BORGARAÞJÓNUSTA 

 
1.1 Almennt 

Í fyrstu grein laga um utanríkisþjónustu Íslands nr. 39/1971 segir að utanríkisþjónustan skuli veita 
ríkisborgurum vernd og aðstoð gagnvart erlendum stjórnvöldum, stofnunum og einstaklingum. Þetta er einn 
mikilvægasti þáttur í starfsemi utanríkisþjónustunnar en á hverju ári koma starfsmenn ráðuneytisins og 
sendiskrifstofa, ásamt kjörræðismönnum víða um heim, að tugþúsundum slíkra mála.  

Umfang borgaraþjónustunnar hefur aukist jafnt og þétt á síðustu árum, samhliða auknum ferðalögum og 
fjölgun íslenskra ríkisborgara sem búsettir eru erlendis, en þeir eru nú um 46 þúsund eða um 13% 
þjóðarinnar, sem er með því mesta sem gerist. Til samanburðar má nefna að innan við 4% Norðmanna búa 
erlendis. Á vef Ferðamálastofu kemur fram að á árinu 2016 hafi Íslendingar farið yfir 536 þúsund ferðir til 
útlanda eða um 86 þúsundum fleiri en á árinu 2015. Utanríkisþjónustan finnur greinilega fyrir þessari 
aukningu og hefur mikið álag verið á borgaraþjónustuna í ráðuneytinu og sendiskrifstofum á síðustu árum. 
Sem dæmi má nefna að á árinu 2010 var tekið á móti 1.700 umsóknum um vegabréf á sendiskrifstofum, en 
árið 2016 var fjöldinn 4.621. 

 

 
   Borgaraþjónustan starfar náið með öðrum opinberum aðilum á Íslandi og utanríkisþjónustum annarra 
ríkja, einkum Norðurlanda. Þar sem Ísland hefur eðli máls samkvæmt ekki ráð á að halda úti sendiráðum 
um allan heim með sama hætti og önnur norræn ríki er þetta samstarf Íslendingum sérstaklega mikilvægt. 
Þá hefur íslenska utanríkisþjónustan komið upp þéttu neti kjörræðismanna sem er ómissandi hlekkur í 
borgaraþjónustunni. Nú eru kjörræðismenn Íslands um 240 talsins í um 90 ríkjum og leggja margir þeirra á 
sig ómælda vinnu í þjónustu við Íslendinga án þess að þiggja laun fyrir. Í kjölfar mannskæðra 
hryðjuverkaárása í Brussel, París, Nice og víðar á árinu 2016 hefur borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins 
aukið viðbúnað sinn.  

 
 
 
 

 
 
 

 
1.2 Markmið og starfið framundan 

1. Bæta þjónustu við Íslendinga erlendis, m.a. með betri búnaði, og styrkja viðbragðsgetu. 
ráðuneytisins og sendiskrifstofa í neyðartilvikum erlendis. 

2. Auka enn frekar virkni sendiskrifstofa á samfélagsmiðlum til að auka skilvirka og skjóta upplýs-
ingamiðlun. 

 
 
2. NORÐURSLÓÐIR OG NÆRSVÆÐI 

 
2.1. Norðurslóðir – Norðurskautsráðið 

Málefni norðurslóða hafa á undanförnum árum orðið æ fyrirferðameiri jafnt á alþjóðavettvangi sem 
innanlands. Tengist það ekki síst loftslagsbreytingum, umræðum um nýtingu og vernd náttúruauðlinda, 
landgrunns- og fullveldiskröfum, samfélagsbreytingum og opnun nýrra siglingaleiða. Ljóst er að fá ríki 
hafa jafn ríkra hagsmuna að gæta í hagfelldri þróun svæðisins og Ísland, enda telst landið allt og stór hluti 
landhelginnar innan marka norðurslóða. Þetta er einstakt á meðal ríkja Norðurskautsráðsins. Málefni 
norðurslóða snerta næstum allar hliðar íslensks samfélags og eru forgangsmál í íslenskri utanríkisstefnu.  

Helstu verkefni borgaraþjónustu: Aðstoð vegna veikinda eða slysa erlendis, aðstoð vegna sakamála og 
afplánunar refsidóma, útgáfa vegabréfa, skjalavottanir, utankjörfundaratkvæðagreiðslur erlendis, yfirseta 
í prófum, aðstoð varðandi einkaréttarleg málefni, t.d. forræði barna, aðstoð við að hafa upp á týndum 
einstaklingum, heimflutningur látinna, veikra eða vegalausra ríkisborgara og aðgerðir til hjálpar 
Íslendingum á hættu- og hamfarasvæðum erlendis. 

Helstu aðgerðir síðustu misseri til að bæta þjónustuna:  
 Komið var upp bakvakt allan sólarhringinn vegna neyðartilvika.  
 Neyðaráætlun vegna hættuástands erlendis og er viðbragðshópur starfsmanna til reiðu.  
 Sérstök áhersla á upplýsingagjöf í gegnum heimasíðu ráðuneytisins og samfélagsmiðla. 
 Borgaraþjónustuteymi á aðalskrifstofu var styrkt. 
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sínum við bandalagið, eins og fram kom á utanríkisráðherrafundi þess í marslok sl. Það skiptir miklu máli, 
m. a. vegna framgöngu Rússa í Úkraínu og aukinnar spennu í samskiptum við Rússland.  

Öflug þátttaka í fjölþjóðasamvinnu á ýmsum sviðum er nauðsynleg til að bregðast við margvíslegum 
vanda sem steðjar að Vesturlöndum. Ekki verður fundin lausn á flóttamannavandanum nema með fjölþjóð-
legu átaki, fyrst og fremst til að leitast við skapa þær aðstæður að fólk þurfi ekki að flýja heimkynni sín 
vegna ófriðar og neyðar, en einnig þarf að gera viðeigandi öryggisráðstafanir á landamærum og bregðast 
við komu flóttamanna og hælisleitenda. Íslensk stjórnvöld hafa lagt umtalsvert fé til flóttamanna síðustu 
misseri. Hryðjuverkaárásirnar í ýmsum borgum Evrópu undanfarin misseri kalla á eflingu löggæslu og 
víðtækt fjölþjóðlegt samráð um öryggismál. Með þessum árásum er vegið að grunngildum vestrænna 
samfélaga og öryggi allra borgara. Stjórnvöld í sérhverju ríki hljóta að líta á það sem eina af meginskyldum 
sínum að gæta öryggis borgaranna. Samstaða alþjóðasamfélagsins er einnig mikilvæg í viðbrögðum við 
ógn á fjarlægari svæðum, eins og Kóreuskaganum, þar sem óvissan í öryggismálum fer vaxandi. 

Virðing fyrir mannréttindum er ein af grunnstoðum utanríkisstefnunnar og eru íslensk stjórnvöld 
málsvarar mannréttinda á vettvangi fjölþjóðstofnana og gagnvart einstökum ríkjum. Sérstök áhersla hefur 
verið lögð á jafnrétti kynjanna og hefur umtalsverðri vinnu og fé verið varið til jafnréttisbaráttunnar á 
síðustu árum. Hvert tækifæri hefur verið nýtt til að halda á lofti jafnrétti kynjanna, réttindum hinsegin fólks 
og réttindum barna. 

Hér að framan hefur verið drepið á nokkra þætti í utanríkisstefnunni en ítarlegri umfjöllun um hin 
fjölmörgu málefnasvið, sem utanríkisþjónustan vinnur að, er í meginefni skýrslunnar. Sem fyrr segir, er þar 
lögð áhersla á markmið, mælikvarða starfsins og árangur þess.  

Áherslur taka breytingum eðli málsins samkvæmt og að sama skapi skipulag starfsins. Í fámennri 
utanríkisþjónustu er mikilvægt að hafa markmið utanríkisstefnunnar skýr og horfa fram á veginn. Í þeim 
efnum þarf að nýta vel fjárhagslegt svigrúm og mannauð utanríkisþjónustunnar, heima sem erlendis. 
Reglulega hefur farið fram endurskoðun á starfi, áherslum og markmiðum utanríkismála, síðast árið 1998. 
Þar sem nokkuð er um liðið hefur nú verið sett af stað nýtt endurskoðunarferli undir forystu reynds sendi-
herra.  Ætlunin er að ljúka því ferli í haust og hafa þá í höndum góðan vegvísi fyrir starf að utanríkismálum 
næstu ár.   
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I. UTANRÍKISÞJÓNUSTA OG STJÓRNSÝSLA UTANRÍKISMÁLA 
 
1. BORGARAÞJÓNUSTA 

 
1.1 Almennt 

Í fyrstu grein laga um utanríkisþjónustu Íslands nr. 39/1971 segir að utanríkisþjónustan skuli veita 
ríkisborgurum vernd og aðstoð gagnvart erlendum stjórnvöldum, stofnunum og einstaklingum. Þetta er einn 
mikilvægasti þáttur í starfsemi utanríkisþjónustunnar en á hverju ári koma starfsmenn ráðuneytisins og 
sendiskrifstofa, ásamt kjörræðismönnum víða um heim, að tugþúsundum slíkra mála.  

Umfang borgaraþjónustunnar hefur aukist jafnt og þétt á síðustu árum, samhliða auknum ferðalögum og 
fjölgun íslenskra ríkisborgara sem búsettir eru erlendis, en þeir eru nú um 46 þúsund eða um 13% 
þjóðarinnar, sem er með því mesta sem gerist. Til samanburðar má nefna að innan við 4% Norðmanna búa 
erlendis. Á vef Ferðamálastofu kemur fram að á árinu 2016 hafi Íslendingar farið yfir 536 þúsund ferðir til 
útlanda eða um 86 þúsundum fleiri en á árinu 2015. Utanríkisþjónustan finnur greinilega fyrir þessari 
aukningu og hefur mikið álag verið á borgaraþjónustuna í ráðuneytinu og sendiskrifstofum á síðustu árum. 
Sem dæmi má nefna að á árinu 2010 var tekið á móti 1.700 umsóknum um vegabréf á sendiskrifstofum, en 
árið 2016 var fjöldinn 4.621. 

 

 
   Borgaraþjónustan starfar náið með öðrum opinberum aðilum á Íslandi og utanríkisþjónustum annarra 
ríkja, einkum Norðurlanda. Þar sem Ísland hefur eðli máls samkvæmt ekki ráð á að halda úti sendiráðum 
um allan heim með sama hætti og önnur norræn ríki er þetta samstarf Íslendingum sérstaklega mikilvægt. 
Þá hefur íslenska utanríkisþjónustan komið upp þéttu neti kjörræðismanna sem er ómissandi hlekkur í 
borgaraþjónustunni. Nú eru kjörræðismenn Íslands um 240 talsins í um 90 ríkjum og leggja margir þeirra á 
sig ómælda vinnu í þjónustu við Íslendinga án þess að þiggja laun fyrir. Í kjölfar mannskæðra 
hryðjuverkaárása í Brussel, París, Nice og víðar á árinu 2016 hefur borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins 
aukið viðbúnað sinn.  

 
 
 
 

 
 
 

 
1.2 Markmið og starfið framundan 

1. Bæta þjónustu við Íslendinga erlendis, m.a. með betri búnaði, og styrkja viðbragðsgetu. 
ráðuneytisins og sendiskrifstofa í neyðartilvikum erlendis. 

2. Auka enn frekar virkni sendiskrifstofa á samfélagsmiðlum til að auka skilvirka og skjóta upplýs-
ingamiðlun. 

 
 
2. NORÐURSLÓÐIR OG NÆRSVÆÐI 

 
2.1. Norðurslóðir – Norðurskautsráðið 

Málefni norðurslóða hafa á undanförnum árum orðið æ fyrirferðameiri jafnt á alþjóðavettvangi sem 
innanlands. Tengist það ekki síst loftslagsbreytingum, umræðum um nýtingu og vernd náttúruauðlinda, 
landgrunns- og fullveldiskröfum, samfélagsbreytingum og opnun nýrra siglingaleiða. Ljóst er að fá ríki 
hafa jafn ríkra hagsmuna að gæta í hagfelldri þróun svæðisins og Ísland, enda telst landið allt og stór hluti 
landhelginnar innan marka norðurslóða. Þetta er einstakt á meðal ríkja Norðurskautsráðsins. Málefni 
norðurslóða snerta næstum allar hliðar íslensks samfélags og eru forgangsmál í íslenskri utanríkisstefnu.  

Helstu verkefni borgaraþjónustu: Aðstoð vegna veikinda eða slysa erlendis, aðstoð vegna sakamála og 
afplánunar refsidóma, útgáfa vegabréfa, skjalavottanir, utankjörfundaratkvæðagreiðslur erlendis, yfirseta 
í prófum, aðstoð varðandi einkaréttarleg málefni, t.d. forræði barna, aðstoð við að hafa upp á týndum 
einstaklingum, heimflutningur látinna, veikra eða vegalausra ríkisborgara og aðgerðir til hjálpar 
Íslendingum á hættu- og hamfarasvæðum erlendis. 

Helstu aðgerðir síðustu misseri til að bæta þjónustuna:  
 Komið var upp bakvakt allan sólarhringinn vegna neyðartilvika.  
 Neyðaráætlun vegna hættuástands erlendis og er viðbragðshópur starfsmanna til reiðu.  
 Sérstök áhersla á upplýsingagjöf í gegnum heimasíðu ráðuneytisins og samfélagsmiðla. 
 Borgaraþjónustuteymi á aðalskrifstofu var styrkt. 
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Stefna Íslands í málefnum norðurslóða á sér stoð í þingsályktun sem samþykkt var samhljóða á Alþingi 

vorið 2011 og felur í sér tólf megináherslur. Þær lúta m.a. að stöðu Íslands innan svæðisins, mikilvægi 
Norðurskautsráðsins (e. Arctic Council) og hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna, loftslagsmálum, sjálf-
bærri nýtingu náttúruauðlinda og öryggis- og viðskiptahagsmunum. Þá er lögð áhersla á grannríkjasamstarf 
við Færeyjar og Grænland og réttindi frumbyggja. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir m.a. að huga 
beri vandlega að samstarfi á norðurslóðum, ekki síst í Norðurskautsráðinu. Á næstunni þarf að meta hvort 
tilefni sé til að endurskoða norðurslóðastefnuna með hliðsjón af þeim öru breytingum sem orðið hafa á 
undanförnum árum. 

Þá heldur Hringborð norðurslóða (e. Arctic Circle) áfram að vaxa og dafna en í október sl. sóttu hring-
borðið um 2.000 þátttakendur víðs vegar að. Aðalræðumaður að þessu sinni var Ban Ki-moon, aðalfram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, en á meðal annarra erlendra þátttakenda voru Timo Soini, utanríkisráð-
herra Finnlands, og Nicola Sturgeon, fyrsti ráðherra Skotlandsmála. Önnur stór ráðstefna, Arctic Frontiers, 
var einnig haldin venju samkvæmt í Tromsö í janúar sl. og var utanríkisráðherra meðal ræðumanna á 
ráðstefnunni. Þá sótti utanríkisráðherra, ásamt Guðna th. Jóhannessyni forseta Íslands, norðurslóðaráð-
stefnu í Arkangelsk í Rússlandi í lok mars og flutti þar ávarp. Utanríkisráðherra fundaði með utanríkisráð-
herrum Rússlands, Danmerkur og Noregs til hliðar við ráðstefnuna þar sem helstu mál á alþjóðavettvangi 
voru til umfjöllunar. Þá funduðu forseti Íslands og utanríkisráðherra með Rússlandsforseta þar sem 
samskipti Íslands og Rússlands voru á dagskrá.  

Norðurskautsráðið hefur fest sig í sessi sem mikilvægasti fjölþjóðlegi samstarfsvettvangurinn um 
málefni norðurslóða. Í tilefni af tuttugu ára afmæli ráðsins sl. haust efndi utanríkisráðuneytið í samvinnu 
við Norðurslóðanet Íslands og Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands til málstofu þar sem fjallað var um 
árangur starfsins, áskoranir og framtíð. Auk stofnríkjanna átta eiga sex samtök frumbyggja fast sæti í ráðinu 
og áheyrnaraðilar eru alls 32 talsins, 12 ríki, níu fjölþjóðlegar stofnanir og 11 borgarasamtök. Fyrir ráðinu 
liggja nú 20 nýjar umsóknir. Ákvarðanir á vettvangi ráðsins eru teknar í einu hljóði þannig að hvert ríki 
hefur í raun neitunarvald.  

Á vettvangi ráðsins hafa verið gerðir tveir lagalega bindandi samningar, um leit og björgun annars vegar 
og um varnir gegn olíumengun hins vegar. Í nokkurn tíma hefur verið unnið að samningi um 
vísindasamstarf og er gert ráð fyrir að hann verði undirritaður á utanríkisráðherrafundi í Fairbanks í maí 
2017. Þungamiðjan í starfi Norðurskautráðsins fer fram í sex vinnuhópum og hefur framlag þeirra til 
aukinnar þekkingar á umhverfi, lífríki og samfélögum á norðurslóðum verið ómetanlegt. Tveir þeirra, 
vinnuhópur um verndun lífríkis (CAFF) og vinnuhópur um málefni hafsins (PAME), eru staðsettir á 
Akureyri en í samræmi við norðurslóðastefnu Íslands er lögð áhersla á að tryggja að hluti af starfsemi 
Norðurskautsráðsins sé vistaður hér á landi. Stefnt er að því fyrir ráðherrafundinn í Fairbanks að komið 
verði í gagnið alþjóðlegt samstarfsnet um jafnréttismál á norðurslóðum og stofnuð hafi verið vefgátt til að 
tengja saman ólíka hagsmunaaðila. Ísland hefur verið í forystu um að þróa þetta verkefni og tekur 
Jafnréttisstofa þátt í því fyrir Íslands hönd og útbýr verkefnaáætlun í samvinnu við þátttakendur frá hinum 
norðurskautsríkjunum og frumbyggjasamtökum.  

Í vor taka Finnar við formennsku í Norðurskautsráðinu. Formennskuáætlun þeirra tekur mið af Parísar-
samningnum og heimsmarkmiðum SÞ, auk þess sem sjónum verður beint sérstaklega að umhverfismálum, 
fjarskiptum og menntun, auk samvinnu á sviði veður- og haffræði. Vert er að taka fram að þrátt fyrir aukna 
spennu í samskiptum Rússlands og Vesturlanda hefur samstarfið innan Norðurskautsráðsins verið gott og 
uppbyggilegt. Norðurslóðir bjóða upp á tækifæri til að sýna í verki að ríkin geti starfað saman þrátt fyrir 
ágreining annars staðar í veröldinni. Það er hagur og ábyrgð allra hlutaðeigandi ríkja að þetta góða samstarf 
haldi áfram.  

 

 
Styrkja þarf enn frekar innlent samstarf um málefni ráðsins, enda er mikil reynsla og þekking á 

málefnum norðurslóða til staðar víða í íslensku samfélagi. Formlegur undirbúningur að formennskuáætlun 
Íslands hófst 12. janúar sl. með hugarflæðisfundi þeirra fjölmörgu sem tengjast norðurslóðamálum innan-
lands. Þar gafst tækifæri til að skiptast á skoðunum um hverjar áherslur Íslands ættu að vera og hverju við 
vildum fá áorkað í formennskutíð Íslands. Utanríkisráðherra ávarpaði fundinn sem var sóttur af yfir 100 
manns, m.a. úr stjórnsýslu, háskólasamfélaginu, borgarasamtökum, stjórnmálaflokkum og atvinnulífinu. 
Fram komu fjölmargar hugmyndir um möguleg áherslumál í formennskutíð Íslands.  

Ísland tekur við formennsku í Norðurskautsráðinu vorið 2019 og gegnir því til 2021. Ljóst er að 
formennskan verður meðal stærstu verkefna sem Ísland hefur tekið að sér á alþjóðavettvangi og mun 
krefjast mikils og vandaðs undirbúnings. Staða Íslands sem eins af átta aðildarríkjum Norðurskauts-
ráðsins er sterk og veitir Íslendingum tækifæri til að láta rödd sína heyrast og hafa áhrif.  
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Formennskan veitir Íslendingum einstakt tækifæri til að stuðla að því að áherslur okkar á sjálfbæra 

þróun og vinnu gegn áhrifum loftslagsbreytinga á norðurslóðum fái hljómgrunn meðal ríkja ráðsins og 
þeirra sem fylgjast vel með þróuninni á svæðinu. Í því samhengi er ekki síst brýnt að beina sjónum að 
hafinu og orkumálum. Mikilvægt er að nýta þetta tækifæri sem allra best, enda líklegt að kastljós umheims-
ins verði áfram á norðurslóðir og störf Norðurskautsráðsins.  

Í skýrslu ráðherranefndar um málefni norðurslóða hvað varðar hagsmuni Íslands á svæðinu, sem gefin 
var út í september sl., er lögð áhersla á að nýta þau tækifæri sem gefast á ábyrgan og sjálfbæran hátt og að 
geta brugðist hratt við ef hættu ber að höndum. Einkum var horft til fimm þátta: Þróunar á alþjóðavettvangi, 
hlýnunar loftslags, atvinnuþróunar og auðlindanýtingar, samgangna og samgönguinnviða og öryggismála. 
Vinna við aðgerðaáætlun til að fylgja skýrslunni eftir hefst á næstunni, samhliða undirbúningi formennsku 
Íslands og endurmati á norðurslóðastefnunni.  

Mikilvægur árangur í öryggismálum á norðurslóðum náðist í upphafi árs þegar reglur Alþjóðasiglinga-
málastofnunarinnar (e. International Maritime Organization, IMO) um smíði og búnað skipa, er sigla við 
erfiðar aðstæður um heimskautasvæðin (e. Polar Code), tóku gildi. Í reglunum eru gerðar auknar kröfur um 
mengunarvarnir, menntun áhafna og björgunarbúnað, ásamt hönnun, smíði og styrkleika skipa. Ísland tók 
virkan þátt í þessari vinnu og lagði m.a. sérstaka áherslu á menntun og þjálfun áhafna. Í skýrslu stýrihóps 
frá júní 2016 um björgun og öryggi á norðurhöfum er fjallað um forsendur fyrir efldri björgunar- og 
viðbragðsþjónustu á Íslandi, sem þjóna myndi Norður-Atlantshafi, og kröfur sem gerðar eru um viðbragðs-
getu. Er þar m.a. lagt til að komið verði á fót björgunar- og viðbragðsklasa með það fyrir augum að 
forgangsraða verkefnum og bæta samhæfingu og yfirsýn til lengri tíma litið. Myndi slíkur klasi ryðja braut 
fyrir frekari ákvörðunum um fyrirkomulag björgunar- og viðbragðsþjónustu, þar á meðal um stofnun 
alþjóðlegrar björgunar- og viðbragðsmiðstöðvar.  

Utanríkisráðuneytið hefur gert samning við utanríkisráðuneyti Noregs á sviði norðurslóðafræða, sem 
gildir til ársins 2018, og felur m.a. í sér stuðning við stöðu gestaprófessors við Háskólann á Akureyri. Þá 
var á síðasta ári endurnýjaður samningur við Fulbright-stofnunina á Íslandi sem felur í sér að ráðuneytið 
styrki komu bandarískra fræðimanna til kennslu og rannsókna á sviði norðurslóðafræða. Enn fremur á 
ráðuneytið margháttað samstarf við aðrar rannsóknastofnanir, s.s. Rannís, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 
og Alþjóðamálastofnun HÍ. Um síðustu áramót fluttist skrifstofa Alþjóðlegu norðurslóðavísindanefndar-
innar (e. International Arctic Science Committee) til Íslands frá Þýskalandi og hafa íslensk stjórnvöld tryggt 
fjármagn til rekstursins til fimm ára. Verður skrifstofan vistuð á Akureyri árin 2017-2021 og nýtur 
nálægðarinnar við aðra norðurslóðastarfsemi þar. Fyrsti fundur samráðsnefndar Íslands og Kína um málefni 
norðurslóða, sem byggir á samningi um vísindasamstarf landanna frá árinu 2012, var haldinn á Íslandi í 
október 2016.  

 
2.2. Samstarf Norðurlanda 

Norræna samstarfið er með ýmsum hætti. Samstarf norrænu utanríkisráðherranna telst vera óformlegt í 
þeim skilningi að ekki er um það að ræða að formlegir samningar myndi ramma utan um það, líkt og á við 
um faglegt samstarf norrænu ríkisstjórnanna sem fer eftir þeim ákvæðum sem Helsinkisáttmálinn setur því 
og á sér stað á vettvangi Norrænu ráðherranefndarinnar. Norrænt samstarf þróunar- og varnarmálaráð-
herranna telst einnig óformlegt.  

 

 
Samstarf norrænu utanríkisráðherranna við samstarfsfólk sitt í Eystrasaltsríkjunum, hið svokallaða NB8 

samstarf, vegur æ þyngra og hefur fest sig vel í sessi. Samráðsfundir milli NB8 ríkjanna og Visegrad-
landanna (Pólland, Tékkland, Slóvakía og Ungverjaland) hafa einnig þótt mjög gagnlegir og er nú komin á 
hefð fyrir því að haldinn sé fundur í hópi utanríkisráðherranna einu sinni á ári. 

Mikilvægi þess að Norðurlöndin séu samstíga í utanríkismálum kemur vel í ljós í samskiptum við önnur 
ríki, eins og Bandaríkin, en hvað þau varðar hafa sameiginlegir fundir á ýmsum stigum stjórnsýslunnar 
færst í vöxt á liðnum árum, eins og sl. vor þegar norrænu utanríkisráðherrarnir funduðu með þáverandi  
utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Nánara samstarf þessara þjóða var þar í brennidepli og var fundurinn 
haldinn samhliða fundi þáverandi forseta Bandaríkjanna með forsætisráðherrum Norðurlandanna. Á vett-
vangi utanríkisráðherranna er utanríkisstefna ríkjanna samræmd og skipst er á upplýsingum um mikilvæg 

Þátttaka Íslands í norrænu samstarfi er mjög umfangsmikil og skiptir miklu máli í allri utanríkisstefnu 
landsins. Mikilvægi þess að Norðurlönd séu samstíga í utanríkismálum kemur vel í ljós í samskiptum við 
önnur ríki, eins og Bandaríkin. Nánara samstarf Bandaríkjanna og Norðurlanda var í brennidepli á árinu. 
Þá er samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna mikilvægt en sameiginlegir hagsmunir landanna átta 
eru margir, ekki hvað síst í öryggismálum.  
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Stefna Íslands í málefnum norðurslóða á sér stoð í þingsályktun sem samþykkt var samhljóða á Alþingi 

vorið 2011 og felur í sér tólf megináherslur. Þær lúta m.a. að stöðu Íslands innan svæðisins, mikilvægi 
Norðurskautsráðsins (e. Arctic Council) og hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna, loftslagsmálum, sjálf-
bærri nýtingu náttúruauðlinda og öryggis- og viðskiptahagsmunum. Þá er lögð áhersla á grannríkjasamstarf 
við Færeyjar og Grænland og réttindi frumbyggja. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir m.a. að huga 
beri vandlega að samstarfi á norðurslóðum, ekki síst í Norðurskautsráðinu. Á næstunni þarf að meta hvort 
tilefni sé til að endurskoða norðurslóðastefnuna með hliðsjón af þeim öru breytingum sem orðið hafa á 
undanförnum árum. 

Þá heldur Hringborð norðurslóða (e. Arctic Circle) áfram að vaxa og dafna en í október sl. sóttu hring-
borðið um 2.000 þátttakendur víðs vegar að. Aðalræðumaður að þessu sinni var Ban Ki-moon, aðalfram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, en á meðal annarra erlendra þátttakenda voru Timo Soini, utanríkisráð-
herra Finnlands, og Nicola Sturgeon, fyrsti ráðherra Skotlandsmála. Önnur stór ráðstefna, Arctic Frontiers, 
var einnig haldin venju samkvæmt í Tromsö í janúar sl. og var utanríkisráðherra meðal ræðumanna á 
ráðstefnunni. Þá sótti utanríkisráðherra, ásamt Guðna th. Jóhannessyni forseta Íslands, norðurslóðaráð-
stefnu í Arkangelsk í Rússlandi í lok mars og flutti þar ávarp. Utanríkisráðherra fundaði með utanríkisráð-
herrum Rússlands, Danmerkur og Noregs til hliðar við ráðstefnuna þar sem helstu mál á alþjóðavettvangi 
voru til umfjöllunar. Þá funduðu forseti Íslands og utanríkisráðherra með Rússlandsforseta þar sem 
samskipti Íslands og Rússlands voru á dagskrá.  

Norðurskautsráðið hefur fest sig í sessi sem mikilvægasti fjölþjóðlegi samstarfsvettvangurinn um 
málefni norðurslóða. Í tilefni af tuttugu ára afmæli ráðsins sl. haust efndi utanríkisráðuneytið í samvinnu 
við Norðurslóðanet Íslands og Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands til málstofu þar sem fjallað var um 
árangur starfsins, áskoranir og framtíð. Auk stofnríkjanna átta eiga sex samtök frumbyggja fast sæti í ráðinu 
og áheyrnaraðilar eru alls 32 talsins, 12 ríki, níu fjölþjóðlegar stofnanir og 11 borgarasamtök. Fyrir ráðinu 
liggja nú 20 nýjar umsóknir. Ákvarðanir á vettvangi ráðsins eru teknar í einu hljóði þannig að hvert ríki 
hefur í raun neitunarvald.  

Á vettvangi ráðsins hafa verið gerðir tveir lagalega bindandi samningar, um leit og björgun annars vegar 
og um varnir gegn olíumengun hins vegar. Í nokkurn tíma hefur verið unnið að samningi um 
vísindasamstarf og er gert ráð fyrir að hann verði undirritaður á utanríkisráðherrafundi í Fairbanks í maí 
2017. Þungamiðjan í starfi Norðurskautráðsins fer fram í sex vinnuhópum og hefur framlag þeirra til 
aukinnar þekkingar á umhverfi, lífríki og samfélögum á norðurslóðum verið ómetanlegt. Tveir þeirra, 
vinnuhópur um verndun lífríkis (CAFF) og vinnuhópur um málefni hafsins (PAME), eru staðsettir á 
Akureyri en í samræmi við norðurslóðastefnu Íslands er lögð áhersla á að tryggja að hluti af starfsemi 
Norðurskautsráðsins sé vistaður hér á landi. Stefnt er að því fyrir ráðherrafundinn í Fairbanks að komið 
verði í gagnið alþjóðlegt samstarfsnet um jafnréttismál á norðurslóðum og stofnuð hafi verið vefgátt til að 
tengja saman ólíka hagsmunaaðila. Ísland hefur verið í forystu um að þróa þetta verkefni og tekur 
Jafnréttisstofa þátt í því fyrir Íslands hönd og útbýr verkefnaáætlun í samvinnu við þátttakendur frá hinum 
norðurskautsríkjunum og frumbyggjasamtökum.  

Í vor taka Finnar við formennsku í Norðurskautsráðinu. Formennskuáætlun þeirra tekur mið af Parísar-
samningnum og heimsmarkmiðum SÞ, auk þess sem sjónum verður beint sérstaklega að umhverfismálum, 
fjarskiptum og menntun, auk samvinnu á sviði veður- og haffræði. Vert er að taka fram að þrátt fyrir aukna 
spennu í samskiptum Rússlands og Vesturlanda hefur samstarfið innan Norðurskautsráðsins verið gott og 
uppbyggilegt. Norðurslóðir bjóða upp á tækifæri til að sýna í verki að ríkin geti starfað saman þrátt fyrir 
ágreining annars staðar í veröldinni. Það er hagur og ábyrgð allra hlutaðeigandi ríkja að þetta góða samstarf 
haldi áfram.  

 

 
Styrkja þarf enn frekar innlent samstarf um málefni ráðsins, enda er mikil reynsla og þekking á 

málefnum norðurslóða til staðar víða í íslensku samfélagi. Formlegur undirbúningur að formennskuáætlun 
Íslands hófst 12. janúar sl. með hugarflæðisfundi þeirra fjölmörgu sem tengjast norðurslóðamálum innan-
lands. Þar gafst tækifæri til að skiptast á skoðunum um hverjar áherslur Íslands ættu að vera og hverju við 
vildum fá áorkað í formennskutíð Íslands. Utanríkisráðherra ávarpaði fundinn sem var sóttur af yfir 100 
manns, m.a. úr stjórnsýslu, háskólasamfélaginu, borgarasamtökum, stjórnmálaflokkum og atvinnulífinu. 
Fram komu fjölmargar hugmyndir um möguleg áherslumál í formennskutíð Íslands.  

Ísland tekur við formennsku í Norðurskautsráðinu vorið 2019 og gegnir því til 2021. Ljóst er að 
formennskan verður meðal stærstu verkefna sem Ísland hefur tekið að sér á alþjóðavettvangi og mun 
krefjast mikils og vandaðs undirbúnings. Staða Íslands sem eins af átta aðildarríkjum Norðurskauts-
ráðsins er sterk og veitir Íslendingum tækifæri til að láta rödd sína heyrast og hafa áhrif.  
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Formennskan veitir Íslendingum einstakt tækifæri til að stuðla að því að áherslur okkar á sjálfbæra 

þróun og vinnu gegn áhrifum loftslagsbreytinga á norðurslóðum fái hljómgrunn meðal ríkja ráðsins og 
þeirra sem fylgjast vel með þróuninni á svæðinu. Í því samhengi er ekki síst brýnt að beina sjónum að 
hafinu og orkumálum. Mikilvægt er að nýta þetta tækifæri sem allra best, enda líklegt að kastljós umheims-
ins verði áfram á norðurslóðir og störf Norðurskautsráðsins.  

Í skýrslu ráðherranefndar um málefni norðurslóða hvað varðar hagsmuni Íslands á svæðinu, sem gefin 
var út í september sl., er lögð áhersla á að nýta þau tækifæri sem gefast á ábyrgan og sjálfbæran hátt og að 
geta brugðist hratt við ef hættu ber að höndum. Einkum var horft til fimm þátta: Þróunar á alþjóðavettvangi, 
hlýnunar loftslags, atvinnuþróunar og auðlindanýtingar, samgangna og samgönguinnviða og öryggismála. 
Vinna við aðgerðaáætlun til að fylgja skýrslunni eftir hefst á næstunni, samhliða undirbúningi formennsku 
Íslands og endurmati á norðurslóðastefnunni.  

Mikilvægur árangur í öryggismálum á norðurslóðum náðist í upphafi árs þegar reglur Alþjóðasiglinga-
málastofnunarinnar (e. International Maritime Organization, IMO) um smíði og búnað skipa, er sigla við 
erfiðar aðstæður um heimskautasvæðin (e. Polar Code), tóku gildi. Í reglunum eru gerðar auknar kröfur um 
mengunarvarnir, menntun áhafna og björgunarbúnað, ásamt hönnun, smíði og styrkleika skipa. Ísland tók 
virkan þátt í þessari vinnu og lagði m.a. sérstaka áherslu á menntun og þjálfun áhafna. Í skýrslu stýrihóps 
frá júní 2016 um björgun og öryggi á norðurhöfum er fjallað um forsendur fyrir efldri björgunar- og 
viðbragðsþjónustu á Íslandi, sem þjóna myndi Norður-Atlantshafi, og kröfur sem gerðar eru um viðbragðs-
getu. Er þar m.a. lagt til að komið verði á fót björgunar- og viðbragðsklasa með það fyrir augum að 
forgangsraða verkefnum og bæta samhæfingu og yfirsýn til lengri tíma litið. Myndi slíkur klasi ryðja braut 
fyrir frekari ákvörðunum um fyrirkomulag björgunar- og viðbragðsþjónustu, þar á meðal um stofnun 
alþjóðlegrar björgunar- og viðbragðsmiðstöðvar.  

Utanríkisráðuneytið hefur gert samning við utanríkisráðuneyti Noregs á sviði norðurslóðafræða, sem 
gildir til ársins 2018, og felur m.a. í sér stuðning við stöðu gestaprófessors við Háskólann á Akureyri. Þá 
var á síðasta ári endurnýjaður samningur við Fulbright-stofnunina á Íslandi sem felur í sér að ráðuneytið 
styrki komu bandarískra fræðimanna til kennslu og rannsókna á sviði norðurslóðafræða. Enn fremur á 
ráðuneytið margháttað samstarf við aðrar rannsóknastofnanir, s.s. Rannís, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 
og Alþjóðamálastofnun HÍ. Um síðustu áramót fluttist skrifstofa Alþjóðlegu norðurslóðavísindanefndar-
innar (e. International Arctic Science Committee) til Íslands frá Þýskalandi og hafa íslensk stjórnvöld tryggt 
fjármagn til rekstursins til fimm ára. Verður skrifstofan vistuð á Akureyri árin 2017-2021 og nýtur 
nálægðarinnar við aðra norðurslóðastarfsemi þar. Fyrsti fundur samráðsnefndar Íslands og Kína um málefni 
norðurslóða, sem byggir á samningi um vísindasamstarf landanna frá árinu 2012, var haldinn á Íslandi í 
október 2016.  

 
2.2. Samstarf Norðurlanda 

Norræna samstarfið er með ýmsum hætti. Samstarf norrænu utanríkisráðherranna telst vera óformlegt í 
þeim skilningi að ekki er um það að ræða að formlegir samningar myndi ramma utan um það, líkt og á við 
um faglegt samstarf norrænu ríkisstjórnanna sem fer eftir þeim ákvæðum sem Helsinkisáttmálinn setur því 
og á sér stað á vettvangi Norrænu ráðherranefndarinnar. Norrænt samstarf þróunar- og varnarmálaráð-
herranna telst einnig óformlegt.  

 

 
Samstarf norrænu utanríkisráðherranna við samstarfsfólk sitt í Eystrasaltsríkjunum, hið svokallaða NB8 

samstarf, vegur æ þyngra og hefur fest sig vel í sessi. Samráðsfundir milli NB8 ríkjanna og Visegrad-
landanna (Pólland, Tékkland, Slóvakía og Ungverjaland) hafa einnig þótt mjög gagnlegir og er nú komin á 
hefð fyrir því að haldinn sé fundur í hópi utanríkisráðherranna einu sinni á ári. 

Mikilvægi þess að Norðurlöndin séu samstíga í utanríkismálum kemur vel í ljós í samskiptum við önnur 
ríki, eins og Bandaríkin, en hvað þau varðar hafa sameiginlegir fundir á ýmsum stigum stjórnsýslunnar 
færst í vöxt á liðnum árum, eins og sl. vor þegar norrænu utanríkisráðherrarnir funduðu með þáverandi  
utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Nánara samstarf þessara þjóða var þar í brennidepli og var fundurinn 
haldinn samhliða fundi þáverandi forseta Bandaríkjanna með forsætisráðherrum Norðurlandanna. Á vett-
vangi utanríkisráðherranna er utanríkisstefna ríkjanna samræmd og skipst er á upplýsingum um mikilvæg 

Þátttaka Íslands í norrænu samstarfi er mjög umfangsmikil og skiptir miklu máli í allri utanríkisstefnu 
landsins. Mikilvægi þess að Norðurlönd séu samstíga í utanríkismálum kemur vel í ljós í samskiptum við 
önnur ríki, eins og Bandaríkin. Nánara samstarf Bandaríkjanna og Norðurlanda var í brennidepli á árinu. 
Þá er samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna mikilvægt en sameiginlegir hagsmunir landanna átta 
eru margir, ekki hvað síst í öryggismálum.  
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alþjóðamál. Þetta er einkum veigamikið þar eð löndin eru ekki öll aðilar að sömu alþjóðastofnunum, s.s. 
Evrópusambandinu (ESB) og Atlantshafsbandalaginu (NATO). Löng hefð er nú komin á samræmd 
framboð innan Sameinuðu þjóðanna. Öll Norðurlöndin studdu til að mynda vel framboð Svía til öryggis-
ráðs SÞ en Svíþjóð tók sæti í ráðinu um síðustu áramót.  

Á fundi utanríkisráðherranna í Borgå í Finnlandi vorið 2016 voru öryggismál í víðu samhengi, sem og 
önnur aðkallandi alþjóðleg pólitísk málefni, til umfjöllunar. Birtu þeir sameiginlega blaðagrein í heima-
löndum sínum þar sem þeir lögðu áherslu á mikilvægi þess að stöðugleiki viðhaldist á Eystrasaltssvæðinu. 
Utanríkisráðherrarnir héldu einnig fund í sambandi við þing Norðurlandaráðs í Osló í nóvember þar sem 
samskiptin við Bandaríkin voru rædd í aðdraganda forsetakosninga þar í landi. Einnig var fjallað um 
niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretlandi um útgöngu landsins úr Evrópusambandinu og hvernig 
bregðast skyldi við þeirri stöðu. Á fundinum var sömuleiðis lögð áhersla á nánara samstarf Norðurlandanna 
í utanríkismálum, sem og öryggismál Eystrasaltssvæðisins. 

 

 
Á síðasta ári fóru Finnar fyrir norræna ríkisstjórnarsamstarfinu eins og það er  innan vébanda Norrænu 

ráðherranefndarinnar. Formennskuáætlun þeirra bar yfirskriftina ,,Vatn, náttúra og mannfólk“. Í áætluninni 
lögðu þeir m.a. áherslu á að efla norrænt samstarf um stafræna þróun, afnám stjórnsýsluhindrana og að efla 
stöðu Norðurlanda sem eins svæðis. Að öðru leyti einkenndist samstarf ríkisstjórnanna af þeim sviptingum 
sem áttu sér stað í heimsmálum á árinu og höfðu bein áhrif á Norðurlönd. Þar má nefna flóttamanna-
vandann, þróun stjórnmála í Rússlandi, hryðjuverkaárásir í Evrópu, málefni Evrópusambandsins (ESB) og 
Brexit og Parísarsamninginn. 

Við það bættist að mikill og vaxandi áhugi er víðs vegar í heiminum á öllu því sem norrænt er og á því 
hvernig Norðurlönd leysa samfélagsleg viðfangsefni sín. Þessi aukni áhugi hefur m.a. leitt til þess að 
norræna sendiráðasamstarfið er orðið löndunum mikilvægara en áður. Á árinu hófst markviss vinna 
samkvæmt áætlun á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar um að efla sameiginlega landakynningu 
Norðurlanda með það að markmiði að efla samkeppnishæfni landanna í hnattvæddum heimi. Gildi þessarar 
aðferðarfræði er talið vera sérstaklega mikið þegar um er að ræða fjarlægari markaði, t.d. í Asíu, þar sem 
hugmyndir um hvert norrænt ríki fyrir sig eru mjög óljósar en Norðurlönd sem heild eru stærð sem 
auðveldara er að koma á framfæri. Áætlunin á mikið erindi við norræn sendiráð víðsvegar um heiminn og 
mun án efa ýta enn frekar undir norræna sendiráðasamstarfið. 

Á síðasta ári fólu samstarfsráðherrar Norðurlandanna Norrænu ráðherranefndinni að hefja vinnu við að 
skoða inntak norræns samstarfs til þess að ganga úr skugga um hvort þær áherslur sem þar er að finna 
svöruðu nægilega vel pólitísku kalli tímans og, ef ekki, að koma með tillögur um hvað þyrfti að gera til 
þess að það endurspeglaði betur stefnu og áherslu norrænu ríkisstjórnanna, hagsmuni almennings á Norður-
löndum og hagsmuni norræns atvinnulífs. Síðla hausts voru tillögur framkvæmdastjóra ráðherranefndar-
innar kynntar og er þeim ætlað að gera samstarfið pólitískara og betur í stakk búið til þess að takast á við 
áskoranir líðandi stundar. Frá áramótum hefur verið unnið að því að koma þeim í framkvæmd. Gerð er 
grein fyrir norræna ríkisstjórnarsamstarfinu í skýrslu samstarfsráðherra Norðurlanda fyrir árið 2016 en 
Noregur tók við keflinu sem formennskuríki í upphafi 2017. Árið 2019 er komið að Íslandi að taka við 
formennsku í norrænu samstarfi og hefst undirbúningur þess á yfirstandandi ári.  
 
2.3. Nærsvæði 

Í óstöðugum heimi verður svæðasamstarf æ mikilvægara. Samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna 
(NB8) er þýðingarmikið fyrir öll ríkin. Þau hafa lagt áherslu á að auka samstarfið en óformleg umgjörð 
þessa samstarfs auðveldar að utanríkisráðherrarnir geti sameiginlega brugðist fljótt við og samræmt stefnu 
sína og viðbrögð. Einkum hafa utanríkisráðherrar landanna lagt áherslu á stöðugleika Eystrasaltssvæðisins 
á breiðum grundvelli. Ótryggt ástand í Rússlandi og Úkraínu er og hefur verið eitt af stærstu áhyggju-
efnunum og hefur umræðan á fundum ráðherranna einkum tekið mið af því. Á fundi utanríkisráðherra NB8 
í Riga í ágúst 2016 var þess m.a. minnst að 25 ár voru liðin frá endurheimt sjálfstæðis Eystrasaltsríkjanna. 
Þá voru einnig liðin 25 ár síðan þáverandi utanríkisráðherrar Íslands og Eystrasaltsríkjanna hittust í Höfða í 
Reykjavík og undirrituðu samninga um endurnýjað stjórnmálasamband milli Íslands, Eistlands, Lettlands 
og Litáens. Að venju voru öryggismál á dagskrá, en einnig samráð um málefni Sameinuðu þjóðanna. 
Reglulegt samráð á sér stað milli utanríkisráðherra NB8 ríkjanna og Visegrad-ríkjanna (V4). Á fundi þeirra 

Norræna ráðherranefndin: 
Mikill og vaxandi áhugi er víðs vegar í heiminum á öllu því sem norrænt er og á því hvernig Norðurlönd 
leysa samfélagsleg viðfangsefni sín. Þessi áhugi hefur  leitt til vinnu við sameiginlega landkynningu, m.a. 
í Asíu, auk þess sem norræna sendiráðasamstarfið er orðið löndunum mikilvægara en áður. 
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í Jürmala í Lettlandi í apríl 2016 voru öryggismál í víðu samhengi á dagskrá. Rætt var um orkuöryggi, sem 
er afar mikilvægt Eystrasaltsríkjunum, sem og almennan stöðugleika í Evrópu.  
 
Eystrasaltsráðið  

Ísland gegnir nú formennsku í Eystrasaltsráðinu (e. Council of the Baltic Sea States, CBSS) til loka júní 
2017. Ráðið var stofnað árið 1992 og er samstarfsvettvangur 11 ríkja (Danmerkur, Finnlands, Íslands,  
Eistlands, Lettlands, Litháens, Noregs, Póllands, Rússlands, Svíþjóðar og Þýskalands, auk Evrópu-
sambandsins). Árið 2017 eru því 25 ár liðin frá stofnun þess en Ísland gerðist aðili þremur árum eftir að það 
var stofnað. Utanríkisráðuneytið leiðir formennskuna en nýtur fulltingis annarra ráðuneyta og stofnana. 

Þátttaka í svæðisbundnu samstarfi, líkt og Eystrasaltsráðinu, er liður í því meginhlutverki utanríkis-
þjónustunnar að gæta hagsmuna Íslands á alþjóðavettvangi og grannsvæðum. Á formennskuárinu leggur 
Ísland sérstaka áherslu á lýðræði, jafnrétti og málefni barna. Ísland hefur um árabil verið leiðandi í starfi 
ráðsins á sviði barnaverndar með þátttöku Barnaverndarstofu og hefur barnahúsum að íslenskri fyrirmynd 
víða verið komið á fót í aðildarlöndunum. Þá hefur Ísland talað fyrir jafnréttisáherslum í öllum mála-
flokkum sem eru til umfjöllunar í ráðinu.  

 
Venjan er sú að leiðtogar aðildarríkja ráðsins og utanríkisráðherrar fundi á víxl annað hvert ár. Ástandið 

í Úkraínu hefur gert það að verkum að slíkir fundir forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa ekki verið 
haldnir síðastliðin fjögur ár. Þess í stað hafa ársfundir Eystrasaltsráðsins verið haldnir á embættis-
mannastigi. Það hefur óneitanlega sett mark sitt á samstarfið. Vonir stóðu til að fyrr en síðar yrði unnt að 
halda á nýjan leik leiðtogafundi með viðveru forsætisráðherra og/eða utanríkisráðherra og þannig styrkja 
pólitíska stöðu samstarfsins í Eystrasaltsráðinu. Ekki var unnt að halda leiðtogafund í júní síðastliðnum 
þegar Pólland skilaði af sér formennskukeflinu í hendur Íslands. Síðan þá hafa mál hins vegar þokast áleiðis 
og stefnt er að því að utanríkisráðherrar aðildarlandanna muni hittast á Íslandi þegar formennskuárinu lýkur 
í júní 2017.  

Á síðasta ári var þess minnst að aldarfjórðungur var liðinn frá því að Eystrasaltsríkin þrjú endurheimtu 
sjálfstæði sitt. Tóku utanríkisráðherrar Eistlands, Lettlands og Litáens þátt í málþingi í Norræna húsinu um 
samskipti Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna, m.a. innan Eystrasaltsráðsins. Forseti Íslands flutti þar 
opnunarávarp. Í vinnuheimsókn ráðherranna var einnig efnt til hátíðafundar í Höfða þar sem 
utanríkisráðherrar Íslands og Eystrasaltsríkjanna þriggja undirrituðu yfirlýsingu um áframhaldandi samstarf 
ríkjanna og vináttu þeirra. 

 
Barentsráðið 

Ísland er aðili að Barentsráðinu (e. Barents Euro-Arctic Council, BEAC) sem er samstarf Norðurland-
anna fimm, Rússlands og Evrópusambandsins, auk níu áheyrnarríkja. Meginverkefnið er að efla samstarf 
um sameiginleg hagsmunamál á svæðinu, ekki síst að sporna gegn umhverfisspjöllum og tryggja skynsam-
lega auðlindanýtingu, m.a. með hag frumbyggja að leiðarljósi. Rússland gegnir nú  formennsku í ráðinu og 
hefur boðað til utanríkisráðherrafundar aðildarlandanna í Arkhangelsk í október næstkomandi. 

 
Norðlæga víddin 

Norðlæga víddin (e. Northern Dimension) er samráðsvettvangur Íslands, Noregs, Rússlands og Evrópu-
sambandsins um málefni Norðvestur-Evrópu. Innan Norðlægu víddarinnar eru starfandi fjögur málefnasvið 
sem fjalla um lýðheilsu og félagslega velferð, samgöngur og flutninga, menningu og umhverfismál. Enn 
fremur eru rekin viðskiptaráð og upplýsingagátt um málefni Norðlægu víddarinnar sem um þessar mundir 
er í umsjá háskólans í Aalto í Finnlandi.  

Fundur aðstoðarráðherra í Norðlægu víddinni var haldinn á Íslandi í desember 2016 og sóttu hann um 
50 fulltrúar frá ESB og ríkjunum þremur, auk áheyrnaraðila og fulltrúa samstarfsvettvanga innan Norðlægu 
víddarinnar. Í fyrsta sinn tók fulltrúi Hvíta-Rússlands þátt í fundinum en samþykkt var 2015 að veita Hvíta-
Rússlandi inngöngu í samstarfið. Átökin í Úkraínu og viðskiptaþvinganir hafa sett mark sitt á samstarfið, 
einkum þegar kemur að fjármögnun nýrra verkefna í Rússlandi. 
 
 

Ísland gegnir nú formennsku í Eystrasaltsráðinu. Með þátttöku í ráðinu gætir Ísland hagsmuna sinna á 
alþjóðavettvangi og grannsvæðum. Á formennskuárinu leggur Ísland sérstaka áherslu á lýðræði, jafnrétti 
og málefni barna en í ráðinu fer einnig fer fram samstarf aðildarríkja um fjölbreytt málefni á borð við 
mansal, barnavernd, almannavarnir, sjálfbæra þróun og samstarf við borgarasamtök, auk þess sem ráðið er 
vettvangur fyrir stjórnmálalegt samstarf. 
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alþjóðamál. Þetta er einkum veigamikið þar eð löndin eru ekki öll aðilar að sömu alþjóðastofnunum, s.s. 
Evrópusambandinu (ESB) og Atlantshafsbandalaginu (NATO). Löng hefð er nú komin á samræmd 
framboð innan Sameinuðu þjóðanna. Öll Norðurlöndin studdu til að mynda vel framboð Svía til öryggis-
ráðs SÞ en Svíþjóð tók sæti í ráðinu um síðustu áramót.  

Á fundi utanríkisráðherranna í Borgå í Finnlandi vorið 2016 voru öryggismál í víðu samhengi, sem og 
önnur aðkallandi alþjóðleg pólitísk málefni, til umfjöllunar. Birtu þeir sameiginlega blaðagrein í heima-
löndum sínum þar sem þeir lögðu áherslu á mikilvægi þess að stöðugleiki viðhaldist á Eystrasaltssvæðinu. 
Utanríkisráðherrarnir héldu einnig fund í sambandi við þing Norðurlandaráðs í Osló í nóvember þar sem 
samskiptin við Bandaríkin voru rædd í aðdraganda forsetakosninga þar í landi. Einnig var fjallað um 
niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretlandi um útgöngu landsins úr Evrópusambandinu og hvernig 
bregðast skyldi við þeirri stöðu. Á fundinum var sömuleiðis lögð áhersla á nánara samstarf Norðurlandanna 
í utanríkismálum, sem og öryggismál Eystrasaltssvæðisins. 

 

 
Á síðasta ári fóru Finnar fyrir norræna ríkisstjórnarsamstarfinu eins og það er  innan vébanda Norrænu 

ráðherranefndarinnar. Formennskuáætlun þeirra bar yfirskriftina ,,Vatn, náttúra og mannfólk“. Í áætluninni 
lögðu þeir m.a. áherslu á að efla norrænt samstarf um stafræna þróun, afnám stjórnsýsluhindrana og að efla 
stöðu Norðurlanda sem eins svæðis. Að öðru leyti einkenndist samstarf ríkisstjórnanna af þeim sviptingum 
sem áttu sér stað í heimsmálum á árinu og höfðu bein áhrif á Norðurlönd. Þar má nefna flóttamanna-
vandann, þróun stjórnmála í Rússlandi, hryðjuverkaárásir í Evrópu, málefni Evrópusambandsins (ESB) og 
Brexit og Parísarsamninginn. 

Við það bættist að mikill og vaxandi áhugi er víðs vegar í heiminum á öllu því sem norrænt er og á því 
hvernig Norðurlönd leysa samfélagsleg viðfangsefni sín. Þessi aukni áhugi hefur m.a. leitt til þess að 
norræna sendiráðasamstarfið er orðið löndunum mikilvægara en áður. Á árinu hófst markviss vinna 
samkvæmt áætlun á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar um að efla sameiginlega landakynningu 
Norðurlanda með það að markmiði að efla samkeppnishæfni landanna í hnattvæddum heimi. Gildi þessarar 
aðferðarfræði er talið vera sérstaklega mikið þegar um er að ræða fjarlægari markaði, t.d. í Asíu, þar sem 
hugmyndir um hvert norrænt ríki fyrir sig eru mjög óljósar en Norðurlönd sem heild eru stærð sem 
auðveldara er að koma á framfæri. Áætlunin á mikið erindi við norræn sendiráð víðsvegar um heiminn og 
mun án efa ýta enn frekar undir norræna sendiráðasamstarfið. 

Á síðasta ári fólu samstarfsráðherrar Norðurlandanna Norrænu ráðherranefndinni að hefja vinnu við að 
skoða inntak norræns samstarfs til þess að ganga úr skugga um hvort þær áherslur sem þar er að finna 
svöruðu nægilega vel pólitísku kalli tímans og, ef ekki, að koma með tillögur um hvað þyrfti að gera til 
þess að það endurspeglaði betur stefnu og áherslu norrænu ríkisstjórnanna, hagsmuni almennings á Norður-
löndum og hagsmuni norræns atvinnulífs. Síðla hausts voru tillögur framkvæmdastjóra ráðherranefndar-
innar kynntar og er þeim ætlað að gera samstarfið pólitískara og betur í stakk búið til þess að takast á við 
áskoranir líðandi stundar. Frá áramótum hefur verið unnið að því að koma þeim í framkvæmd. Gerð er 
grein fyrir norræna ríkisstjórnarsamstarfinu í skýrslu samstarfsráðherra Norðurlanda fyrir árið 2016 en 
Noregur tók við keflinu sem formennskuríki í upphafi 2017. Árið 2019 er komið að Íslandi að taka við 
formennsku í norrænu samstarfi og hefst undirbúningur þess á yfirstandandi ári.  
 
2.3. Nærsvæði 

Í óstöðugum heimi verður svæðasamstarf æ mikilvægara. Samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna 
(NB8) er þýðingarmikið fyrir öll ríkin. Þau hafa lagt áherslu á að auka samstarfið en óformleg umgjörð 
þessa samstarfs auðveldar að utanríkisráðherrarnir geti sameiginlega brugðist fljótt við og samræmt stefnu 
sína og viðbrögð. Einkum hafa utanríkisráðherrar landanna lagt áherslu á stöðugleika Eystrasaltssvæðisins 
á breiðum grundvelli. Ótryggt ástand í Rússlandi og Úkraínu er og hefur verið eitt af stærstu áhyggju-
efnunum og hefur umræðan á fundum ráðherranna einkum tekið mið af því. Á fundi utanríkisráðherra NB8 
í Riga í ágúst 2016 var þess m.a. minnst að 25 ár voru liðin frá endurheimt sjálfstæðis Eystrasaltsríkjanna. 
Þá voru einnig liðin 25 ár síðan þáverandi utanríkisráðherrar Íslands og Eystrasaltsríkjanna hittust í Höfða í 
Reykjavík og undirrituðu samninga um endurnýjað stjórnmálasamband milli Íslands, Eistlands, Lettlands 
og Litáens. Að venju voru öryggismál á dagskrá, en einnig samráð um málefni Sameinuðu þjóðanna. 
Reglulegt samráð á sér stað milli utanríkisráðherra NB8 ríkjanna og Visegrad-ríkjanna (V4). Á fundi þeirra 

Norræna ráðherranefndin: 
Mikill og vaxandi áhugi er víðs vegar í heiminum á öllu því sem norrænt er og á því hvernig Norðurlönd 
leysa samfélagsleg viðfangsefni sín. Þessi áhugi hefur  leitt til vinnu við sameiginlega landkynningu, m.a. 
í Asíu, auk þess sem norræna sendiráðasamstarfið er orðið löndunum mikilvægara en áður. 
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í Jürmala í Lettlandi í apríl 2016 voru öryggismál í víðu samhengi á dagskrá. Rætt var um orkuöryggi, sem 
er afar mikilvægt Eystrasaltsríkjunum, sem og almennan stöðugleika í Evrópu.  
 
Eystrasaltsráðið  

Ísland gegnir nú formennsku í Eystrasaltsráðinu (e. Council of the Baltic Sea States, CBSS) til loka júní 
2017. Ráðið var stofnað árið 1992 og er samstarfsvettvangur 11 ríkja (Danmerkur, Finnlands, Íslands,  
Eistlands, Lettlands, Litháens, Noregs, Póllands, Rússlands, Svíþjóðar og Þýskalands, auk Evrópu-
sambandsins). Árið 2017 eru því 25 ár liðin frá stofnun þess en Ísland gerðist aðili þremur árum eftir að það 
var stofnað. Utanríkisráðuneytið leiðir formennskuna en nýtur fulltingis annarra ráðuneyta og stofnana. 

Þátttaka í svæðisbundnu samstarfi, líkt og Eystrasaltsráðinu, er liður í því meginhlutverki utanríkis-
þjónustunnar að gæta hagsmuna Íslands á alþjóðavettvangi og grannsvæðum. Á formennskuárinu leggur 
Ísland sérstaka áherslu á lýðræði, jafnrétti og málefni barna. Ísland hefur um árabil verið leiðandi í starfi 
ráðsins á sviði barnaverndar með þátttöku Barnaverndarstofu og hefur barnahúsum að íslenskri fyrirmynd 
víða verið komið á fót í aðildarlöndunum. Þá hefur Ísland talað fyrir jafnréttisáherslum í öllum mála-
flokkum sem eru til umfjöllunar í ráðinu.  

 
Venjan er sú að leiðtogar aðildarríkja ráðsins og utanríkisráðherrar fundi á víxl annað hvert ár. Ástandið 

í Úkraínu hefur gert það að verkum að slíkir fundir forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa ekki verið 
haldnir síðastliðin fjögur ár. Þess í stað hafa ársfundir Eystrasaltsráðsins verið haldnir á embættis-
mannastigi. Það hefur óneitanlega sett mark sitt á samstarfið. Vonir stóðu til að fyrr en síðar yrði unnt að 
halda á nýjan leik leiðtogafundi með viðveru forsætisráðherra og/eða utanríkisráðherra og þannig styrkja 
pólitíska stöðu samstarfsins í Eystrasaltsráðinu. Ekki var unnt að halda leiðtogafund í júní síðastliðnum 
þegar Pólland skilaði af sér formennskukeflinu í hendur Íslands. Síðan þá hafa mál hins vegar þokast áleiðis 
og stefnt er að því að utanríkisráðherrar aðildarlandanna muni hittast á Íslandi þegar formennskuárinu lýkur 
í júní 2017.  

Á síðasta ári var þess minnst að aldarfjórðungur var liðinn frá því að Eystrasaltsríkin þrjú endurheimtu 
sjálfstæði sitt. Tóku utanríkisráðherrar Eistlands, Lettlands og Litáens þátt í málþingi í Norræna húsinu um 
samskipti Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna, m.a. innan Eystrasaltsráðsins. Forseti Íslands flutti þar 
opnunarávarp. Í vinnuheimsókn ráðherranna var einnig efnt til hátíðafundar í Höfða þar sem 
utanríkisráðherrar Íslands og Eystrasaltsríkjanna þriggja undirrituðu yfirlýsingu um áframhaldandi samstarf 
ríkjanna og vináttu þeirra. 

 
Barentsráðið 

Ísland er aðili að Barentsráðinu (e. Barents Euro-Arctic Council, BEAC) sem er samstarf Norðurland-
anna fimm, Rússlands og Evrópusambandsins, auk níu áheyrnarríkja. Meginverkefnið er að efla samstarf 
um sameiginleg hagsmunamál á svæðinu, ekki síst að sporna gegn umhverfisspjöllum og tryggja skynsam-
lega auðlindanýtingu, m.a. með hag frumbyggja að leiðarljósi. Rússland gegnir nú  formennsku í ráðinu og 
hefur boðað til utanríkisráðherrafundar aðildarlandanna í Arkhangelsk í október næstkomandi. 

 
Norðlæga víddin 

Norðlæga víddin (e. Northern Dimension) er samráðsvettvangur Íslands, Noregs, Rússlands og Evrópu-
sambandsins um málefni Norðvestur-Evrópu. Innan Norðlægu víddarinnar eru starfandi fjögur málefnasvið 
sem fjalla um lýðheilsu og félagslega velferð, samgöngur og flutninga, menningu og umhverfismál. Enn 
fremur eru rekin viðskiptaráð og upplýsingagátt um málefni Norðlægu víddarinnar sem um þessar mundir 
er í umsjá háskólans í Aalto í Finnlandi.  

Fundur aðstoðarráðherra í Norðlægu víddinni var haldinn á Íslandi í desember 2016 og sóttu hann um 
50 fulltrúar frá ESB og ríkjunum þremur, auk áheyrnaraðila og fulltrúa samstarfsvettvanga innan Norðlægu 
víddarinnar. Í fyrsta sinn tók fulltrúi Hvíta-Rússlands þátt í fundinum en samþykkt var 2015 að veita Hvíta-
Rússlandi inngöngu í samstarfið. Átökin í Úkraínu og viðskiptaþvinganir hafa sett mark sitt á samstarfið, 
einkum þegar kemur að fjármögnun nýrra verkefna í Rússlandi. 
 
 

Ísland gegnir nú formennsku í Eystrasaltsráðinu. Með þátttöku í ráðinu gætir Ísland hagsmuna sinna á 
alþjóðavettvangi og grannsvæðum. Á formennskuárinu leggur Ísland sérstaka áherslu á lýðræði, jafnrétti 
og málefni barna en í ráðinu fer einnig fer fram samstarf aðildarríkja um fjölbreytt málefni á borð við 
mansal, barnavernd, almannavarnir, sjálfbæra þróun og samstarf við borgarasamtök, auk þess sem ráðið er 
vettvangur fyrir stjórnmálalegt samstarf. 
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2.4. Markmið og starfið framundan 

1. Að standa áfram vörð um hagsmuni Íslands á norðurslóðum og í öðru svæðisbundnu samstarfi og 
áfram vinna að eflingu samstarfs meðal Norðurlandanna. 

2. Hafin verði endurskoðun á norðurslóðastefnu Íslands í víðtæku samráði hlutaðeigandi aðila sem 
taki mið af þeim breytingum sem orðið hafa í málefnum norðurslóða á liðnum árum. Þar verði 
jafnt horft til tækifæra og áskorana. 

3. Staðið verði vel að undirbúningi og framkvæmd formennsku í Norðurskautsráðinu á árabilinu 
2019-2021 og í formennskum, sem lúta að norrænu og norræn-baltnesku samstarfi á árinu 2019 og 
þau tækifæri nýtt sem í slíkum formennskum felast. 

 
 
3. ALÞJÓÐA- OG UTANRÍKISMÁL 
 
3.1. Almenn utanríkismál 
 
Bandaríkin 

Bandaríkin eru eitt mikilvægasta samstarfsríki Íslands, og íslensk stjórnvöld munu sem fyrr eiga náið 
samstarf við stjórnvöld þar í landi um varnar- og öryggismál, svæðasamstarf á norðurhveli og ýmis hnatt-
ræn utanríkismál.  

Sameiginleg gildi og aukin samvinna á alþjóðavettvangi voru meginstef fundar utanríkisráðherra með 
bandarískum starfsbróður sínum, John Kerry, og utanríkisráðherrum hinna Norðurlandanna á fundi í 
Washington í maí á síðasta ári, en ráðherrarnir hittust í tilefni af leiðtogafundi Bandaríkjanna og Norður-
landanna. Forsætisráðherra fór fyrir íslensku sendinefndinni á fundum með Barack Hussein Obama 
Bandaríkjaforseta, en þetta var í annað skipti á þremur árum sem Norðurlöndin fimm áttu sameiginlegan 
fund með forsetanum.  Meðal þess sem utanríkisráðherra lagði áherslu á var samstarf ríkjanna í öryggis- og 
varnarmálum, og hin sameiginlegu gildi sem binda þjóðirnar saman traustum böndum. 

 

 
Um mánuði síðar undirrituðu utanríkisráðherra og Robert O. Work, varavarnarmálaráðherra Bandaríkj-
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Rússa kemur niður á Íslandi. Þá voru aftur tekin upp erfið samskipti við rússnesku matvælastofnunina en 
hún hefur með aðgerðum sínum grafið undan miklu og dýru markaðsstarfi íslenskra útflytjenda án sterkra 
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eða ígrundaðra ástæðna. Svæðisbundið samstarf ríkjanna er gott, þ.m.t. á vettvangi Norðurskautsráðsins og 
innan Eystrasaltsráðsins.  

Nýverið fór fram reglubundið pólitískt samráð íslenskra og rússneskra stjórnvalda á embættismannastigi 
í Moskvu þar sem tvíhliða samskipti Íslands og Rússlands, svæðisbundin málefni og öryggismál í Evrópu 
voru á meðal umræðuefna. 
 
Flóttamenn og farandfólk 

Vel hefur gengið að taka á móti flóttamönnum á Íslandi. Á undanförnum mánuðum hefur verið tekið á 
móti á annað hundrað sýrlenskum kvótaflóttamönnum og komu síðustu fjölskyldurnar til landsins í janúar 
sl. Hælisleitendum fer fjölgandi og hafa aldrei fleiri sótt um hæli á Íslandi eins og árið 2016 eða tæplega 
1.200 einstaklingar. Til samanburðar voru hælisumsóknir u.þ.b. 350 talsins árið 2015. Þar vegur stærst stór 
hópur fólks frá Makedóníu og Albaníu, löndum sem teljast örugg út frá flestum mælikvörðum. Íslensk 
stjórnvöld hafa átt í góðri samvinnu við albönsk og makedónsk yfirvöld til að sporna við  tilhæfulausum 
hælisumsóknum. Á ráðherrafundi í New York í september 2016 um málefni flótta- og farandfólks áréttuðu 
ríki heimsins sameiginlega ábyrgð á vandanum og samþykktu að knýja fram ásættanlega lausn innan 
tveggja ára í formi tveggja samninga, annars vegar fyrir flóttamenn og hins vegar um fólksflutninga. 

 
Mið-Austurlönd  

Stríðið í Sýrlandi magnaðist enn á árinu og bar hæst bardagann um borgina Aleppo í norðurhluta lands-
ins, og nú síðast efnavopnaárásin á Idlib í byrjun apríl sem íslensk stjórnvöld fordæmdu harðlega, og 
afmörkuð aðgerð Bandaríkjahers í framhaldinu. Íslensk stjórnvöld hafa hvatt til þess að tafarlaust verði 
bundinn endi á hildarleikinn í Sýrlandi, að alþjóðalög og mannréttindi verði virt, að stríðandi aðilar sæti 
ábyrgð gjörða sinna og að íbúum landsins verði gert kleift að búa við frið og mannsæmandi skilyrði. Gerði 
utanríkisráðherra það meðal annars á fjölþjóðaráðstefnu um málefni Sýrlands í Brussel hinn 5. apríl sl. 
Ljóst má vera að engin varanleg lausn finnst á ástandinu í Sýrlandi nema á grundvelli pólitísks samkomu-
lags um framhaldið, og telja íslensk stjórnvöld í því samhengi mikilvægt að vel sé gætt að því að sjónarmið 
allra þjóðarbrota fái að heyrast, sem og að hagsmunir kvenna verði hafðir að leiðarljósi. Var Ísland undir 
lok síðasta árs í hópi þeirra aðildarríkja SÞ sem beittu sér sérstaklega fyrir því að allsherjarþingið tæki 
málefni Sýrlands til umfjöllunar vegna vangetu öryggisráðsins til að taka þar á málum. Skömmu síðar var 
Ísland aftur í hópi þeirra aðildarríkja sem lögðu til og fengu samþykkt að sett yrði upp sérstök starfseining á 
vegum SÞ til að safna saman gögnum og sönnunum um voðaverk og glæpi sem unnin hafa verið í 
átökunum í Sýrlandi.  

Í samskiptum Ísraels og Palestínu hefur ekkert miðað í friðarátt. Íslensk stjórnvöld hafa ítrekað fordæmt 
landtökubyggðir af hálfu Ísraelsstjórnar og ofbeldi á báða bóga, meðal annars á vettvangi Sameinuðu 
þjóðanna, og hvatt deiluaðila til að vinna að tveggja ríkja lausninni svokölluðu, sem þó er fjarri sjónmáli.  

 
Tyrkland 

Íslensk stjórnvöld fordæmdu valdaránstilraunina í Tyrklandi í júlí sl. og lýstu því yfir að hún fæli í sér 
árás á lýðræðið í landinu. Tyrkland gegnir þýðingarmiklu hlutverki í öryggi og stöðugleika í Evrópu vegna 
nálægðarinnar við Sýrland og vegna þess hve margir flóttamenn hafa komið um Tyrkland á leið sinni til 
Evrópu á undanförnum tveimur árum. Íslensk stjórnvöld hafa jafnframt ítrekað hvatt tyrknesk stjórnvöld til 
að sýna stillingu að því er lýtur að eftirmálum valdaránstilraunarinnar og virða mannréttindaskuldbindingar 
til hins ítrasta. Þáverandi utanríkisráðherra fundaði með tyrkneskum starfsbróður sínum á allsherjarþingi SÞ 
í þessu tilliti og ræddi m.a. mikilvægi þess að virða sjálfstæði dómstóla í Tyrklandi og frjálsa fjölmiðlun. 
Einnig átti utanríkisráðherra stutt samtal við forseta Tyrklands í sömu veru. Þjóðaratkvæðagreiðslan um 
marghátta breytingar á stjórnarskrá Tyrklands í apríl sl. vekja áfram spurningar um vegferð tyrkneskra 
stjórnvalda. 

 
Kína 

Í desember sl. var þess minnst að 45 ár voru liðin frá því að Ísland og Kína tóku upp stjórnmála-
samskipti. Samband ríkjanna hefur verið með ágætum undanfarin ár. Fríverslunarsamningur, sem tók gildi 
2013, hefur sannað mikilvægi sitt og fjöldi kínverskra ferðamanna á Íslandi hefur aukist til muna. Í tilefni 
tímamótanna var í nóvember opnuð í Þjóðarbókhlöðu sýningin Kína og Ísland – samskipti vinaþjóða, og 
fjallar hún um menningar- og stjórnmálasamskipti landanna tveggja. Þá hefur fyrirlestraröð um samskiptin 
verið í Þjóðarbókhlöðu í allan vetur. Einnig á sér stað virkt samráð við Kína um málefni norðurslóða. 
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2.4. Markmið og starfið framundan 

1. Að standa áfram vörð um hagsmuni Íslands á norðurslóðum og í öðru svæðisbundnu samstarfi og 
áfram vinna að eflingu samstarfs meðal Norðurlandanna. 

2. Hafin verði endurskoðun á norðurslóðastefnu Íslands í víðtæku samráði hlutaðeigandi aðila sem 
taki mið af þeim breytingum sem orðið hafa í málefnum norðurslóða á liðnum árum. Þar verði 
jafnt horft til tækifæra og áskorana. 

3. Staðið verði vel að undirbúningi og framkvæmd formennsku í Norðurskautsráðinu á árabilinu 
2019-2021 og í formennskum, sem lúta að norrænu og norræn-baltnesku samstarfi á árinu 2019 og 
þau tækifæri nýtt sem í slíkum formennskum felast. 

 
 
3. ALÞJÓÐA- OG UTANRÍKISMÁL 
 
3.1. Almenn utanríkismál 
 
Bandaríkin 

Bandaríkin eru eitt mikilvægasta samstarfsríki Íslands, og íslensk stjórnvöld munu sem fyrr eiga náið 
samstarf við stjórnvöld þar í landi um varnar- og öryggismál, svæðasamstarf á norðurhveli og ýmis hnatt-
ræn utanríkismál.  

Sameiginleg gildi og aukin samvinna á alþjóðavettvangi voru meginstef fundar utanríkisráðherra með 
bandarískum starfsbróður sínum, John Kerry, og utanríkisráðherrum hinna Norðurlandanna á fundi í 
Washington í maí á síðasta ári, en ráðherrarnir hittust í tilefni af leiðtogafundi Bandaríkjanna og Norður-
landanna. Forsætisráðherra fór fyrir íslensku sendinefndinni á fundum með Barack Hussein Obama 
Bandaríkjaforseta, en þetta var í annað skipti á þremur árum sem Norðurlöndin fimm áttu sameiginlegan 
fund með forsetanum.  Meðal þess sem utanríkisráðherra lagði áherslu á var samstarf ríkjanna í öryggis- og 
varnarmálum, og hin sameiginlegu gildi sem binda þjóðirnar saman traustum böndum. 

 

 
Um mánuði síðar undirrituðu utanríkisráðherra og Robert O. Work, varavarnarmálaráðherra Bandaríkj-

anna, sameiginlega yfirlýsingu um samstarf á sviði öryggis- og varnarmála. Thomas Countryman, aðstoðar-
ráðherra í bandaríska utanríkisráðuneytinu, sótti Ísland heim í október og sótti þá alþjóðlegt málþing um 
áhrif og arfleifð Höfðafundar Ronalds Reagans og Míkhaíls Gorbachevs í tilefni af því að 30 ár voru liðin 
frá því leiðtogarnir funduðu í Höfða í október árið 1986. Á tvíhliða fundi utanríkisráðherra og Countryman 
voru afvopnunarmál, samskipti Íslands og Bandaríkjanna, öryggismál í Evrópu og málefni norðurslóða til 
umræðu. Benjamin G. Ziff, aðstoðarráðherra í bandaríska utanríkisráðuneytinu, átti svo fund í janúar sl. 
með utanríkisráðherra þar sem áherslur nýrrar ríkisstjórnar í Bandaríkjunum voru til umræðu, ekki síst 
umdeildar forsetatilskipanir sem lutu að ferðabanni og kyn- og frjósemisheilbrigði. Þá áttu utanríkisráð-
herra og nýr varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, James Matthis, samtal í tengslum við fund varnar-
málaráðherra Atlantshafsbandalagsríkja í Brussel í febrúar sl. Ennfremur ræddi utanríkisráðherra við nýjan 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Rex Tillerson, til hliðar við fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalags-
ins sem haldinn var í höfuðstöðvum bandalagsins í lok mars sl. 

 
Rússland 

Samskipti Íslands og Rússlands eru með svipuðum hætti og áður en þó ber að geta að forseti Íslands og 
utanríkisráðherra sóttu, sem fyrr greinir, norðurslóðaráðstefnu í Arkangelsk og átt fundi með forseta 
Rússlands, auk þess sem utanríkisráðherra hitti rússneskan starfsbróður sinni. Sértækar og mjög afmarkaðar 
þvingunaraðgerðir vestrænna ríkja gagnvart Rússlandi í kjölfar átaka í Úkraínu og innlimunar á Krímskaga 
árið 2014 eru áfram í gildi, sem og gagnaðgerðir Rússlandsstjórnar sem fela í sér miklu víðtækara 
innflutningsbann á matvæli. Þessi mál voru á dagskrá fundar með forseta Rússlands í Arkangelsk og voru 
einnig tekin fyrir á fundi fyrrverandi utanríkisráðherra með varautanríkisráðherra Rússlands sem fram fór í 
Reykjavík í ágúst. Þar ítrekuðu íslensk stjórnvöld óánægju sína með það hversu harkalega innflutningsbann 
Rússa kemur niður á Íslandi. Þá voru aftur tekin upp erfið samskipti við rússnesku matvælastofnunina en 
hún hefur með aðgerðum sínum grafið undan miklu og dýru markaðsstarfi íslenskra útflytjenda án sterkra 

Bandaríkin eru eitt mikilvægasta samstarfsland Íslands, og íslensk stjórnvöld munu sem fyrr eiga náið 
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eða ígrundaðra ástæðna. Svæðisbundið samstarf ríkjanna er gott, þ.m.t. á vettvangi Norðurskautsráðsins og 
innan Eystrasaltsráðsins.  
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í Moskvu þar sem tvíhliða samskipti Íslands og Rússlands, svæðisbundin málefni og öryggismál í Evrópu 
voru á meðal umræðuefna. 
 
Flóttamenn og farandfólk 

Vel hefur gengið að taka á móti flóttamönnum á Íslandi. Á undanförnum mánuðum hefur verið tekið á 
móti á annað hundrað sýrlenskum kvótaflóttamönnum og komu síðustu fjölskyldurnar til landsins í janúar 
sl. Hælisleitendum fer fjölgandi og hafa aldrei fleiri sótt um hæli á Íslandi eins og árið 2016 eða tæplega 
1.200 einstaklingar. Til samanburðar voru hælisumsóknir u.þ.b. 350 talsins árið 2015. Þar vegur stærst stór 
hópur fólks frá Makedóníu og Albaníu, löndum sem teljast örugg út frá flestum mælikvörðum. Íslensk 
stjórnvöld hafa átt í góðri samvinnu við albönsk og makedónsk yfirvöld til að sporna við  tilhæfulausum 
hælisumsóknum. Á ráðherrafundi í New York í september 2016 um málefni flótta- og farandfólks áréttuðu 
ríki heimsins sameiginlega ábyrgð á vandanum og samþykktu að knýja fram ásættanlega lausn innan 
tveggja ára í formi tveggja samninga, annars vegar fyrir flóttamenn og hins vegar um fólksflutninga. 
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Stríðið í Sýrlandi magnaðist enn á árinu og bar hæst bardagann um borgina Aleppo í norðurhluta lands-
ins, og nú síðast efnavopnaárásin á Idlib í byrjun apríl sem íslensk stjórnvöld fordæmdu harðlega, og 
afmörkuð aðgerð Bandaríkjahers í framhaldinu. Íslensk stjórnvöld hafa hvatt til þess að tafarlaust verði 
bundinn endi á hildarleikinn í Sýrlandi, að alþjóðalög og mannréttindi verði virt, að stríðandi aðilar sæti 
ábyrgð gjörða sinna og að íbúum landsins verði gert kleift að búa við frið og mannsæmandi skilyrði. Gerði 
utanríkisráðherra það meðal annars á fjölþjóðaráðstefnu um málefni Sýrlands í Brussel hinn 5. apríl sl. 
Ljóst má vera að engin varanleg lausn finnst á ástandinu í Sýrlandi nema á grundvelli pólitísks samkomu-
lags um framhaldið, og telja íslensk stjórnvöld í því samhengi mikilvægt að vel sé gætt að því að sjónarmið 
allra þjóðarbrota fái að heyrast, sem og að hagsmunir kvenna verði hafðir að leiðarljósi. Var Ísland undir 
lok síðasta árs í hópi þeirra aðildarríkja SÞ sem beittu sér sérstaklega fyrir því að allsherjarþingið tæki 
málefni Sýrlands til umfjöllunar vegna vangetu öryggisráðsins til að taka þar á málum. Skömmu síðar var 
Ísland aftur í hópi þeirra aðildarríkja sem lögðu til og fengu samþykkt að sett yrði upp sérstök starfseining á 
vegum SÞ til að safna saman gögnum og sönnunum um voðaverk og glæpi sem unnin hafa verið í 
átökunum í Sýrlandi.  

Í samskiptum Ísraels og Palestínu hefur ekkert miðað í friðarátt. Íslensk stjórnvöld hafa ítrekað fordæmt 
landtökubyggðir af hálfu Ísraelsstjórnar og ofbeldi á báða bóga, meðal annars á vettvangi Sameinuðu 
þjóðanna, og hvatt deiluaðila til að vinna að tveggja ríkja lausninni svokölluðu, sem þó er fjarri sjónmáli.  
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Íslensk stjórnvöld fordæmdu valdaránstilraunina í Tyrklandi í júlí sl. og lýstu því yfir að hún fæli í sér 
árás á lýðræðið í landinu. Tyrkland gegnir þýðingarmiklu hlutverki í öryggi og stöðugleika í Evrópu vegna 
nálægðarinnar við Sýrland og vegna þess hve margir flóttamenn hafa komið um Tyrkland á leið sinni til 
Evrópu á undanförnum tveimur árum. Íslensk stjórnvöld hafa jafnframt ítrekað hvatt tyrknesk stjórnvöld til 
að sýna stillingu að því er lýtur að eftirmálum valdaránstilraunarinnar og virða mannréttindaskuldbindingar 
til hins ítrasta. Þáverandi utanríkisráðherra fundaði með tyrkneskum starfsbróður sínum á allsherjarþingi SÞ 
í þessu tilliti og ræddi m.a. mikilvægi þess að virða sjálfstæði dómstóla í Tyrklandi og frjálsa fjölmiðlun. 
Einnig átti utanríkisráðherra stutt samtal við forseta Tyrklands í sömu veru. Þjóðaratkvæðagreiðslan um 
marghátta breytingar á stjórnarskrá Tyrklands í apríl sl. vekja áfram spurningar um vegferð tyrkneskra 
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Í desember sl. var þess minnst að 45 ár voru liðin frá því að Ísland og Kína tóku upp stjórnmála-
samskipti. Samband ríkjanna hefur verið með ágætum undanfarin ár. Fríverslunarsamningur, sem tók gildi 
2013, hefur sannað mikilvægi sitt og fjöldi kínverskra ferðamanna á Íslandi hefur aukist til muna. Í tilefni 
tímamótanna var í nóvember opnuð í Þjóðarbókhlöðu sýningin Kína og Ísland – samskipti vinaþjóða, og 
fjallar hún um menningar- og stjórnmálasamskipti landanna tveggja. Þá hefur fyrirlestraröð um samskiptin 
verið í Þjóðarbókhlöðu í allan vetur. Einnig á sér stað virkt samráð við Kína um málefni norðurslóða. 
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Norður-Kórea 

Spenna á Kóreuskaga heldur áfram að stigmagnast og stjórnvöld í Norður-Kóreu halda áfram tilraunum 
sínum með stýriflaugar og kjarnavopnaáætlanir í trássi við ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. 
Síðast gerði Norður-Kórea tilraun í þá veru í apríl sl. sem framkallaði sterk viðbrögð alþjóðasamfélagsins, 
ekki síst Bandaríkjanna sem beint hafa sjónum sínum í auknum mæli að Norður Kóreu. 

 
3.2. Evrópuráðið 

Evrópuráðið (e. Council of Europe) í Strasborg gegnir mikilvægu hlutverki í þeirri viðleitni ríkja 
álfunnar að viðhalda stöðugleika og friði, auk þess að vera mikilvægur vettvangur mannréttindaumræðu og 
réttinda borgaranna. Störfum fastanefndar hjá Evrópuráðinu er sinnt af sendiráði Íslands í París en á árinu 
2016 var sérfræðingur ráðinn til starfa í Strasborg sem sinnir verkefnum á sviði Evrópuráðsins. 
Fastanefndin tekur virkan þátt í öllum fundum ráðherraráðsins og hefur byggt upp gott samband við hóp 
líkt þenkjandi ríkja á þeim vettvangi. Meðal mála, sem hafa verið ofarlega á baugi, má nefna málefni 
Tyrklands í kjölfar valdaránstilraunarinnar þar í landi, en segja má að Evrópuráðið hafi orðið mikilvægur 
vettvangur umræðna um þau mál. Utanríkisráðherra Tyrklands kom t.a.m. á sérstakan fund ráðsins í 
október sl. og gerði grein fyrir neyðarlögum þeim sem stjórnvöld höfðu sett. Evrópuráðið hefur á grundvelli 
samráðs og samstarfs beint ítarlegum tilmælum til Tyrkja um nauðsyn umbóta. 

Ísland hefur beitt sér á margvíslegum vettvangi og m.a. í umræðum um nauðsyn þess að styrkja reglur 
Evrópuráðsins um tilnefningu dómara til Mannréttindadómstóls Evrópu. Einnig hefur Ísland tekið þátt í 
samningagerð, m.a. um uppfærslu á samningi Evrópuráðsins um vélræna vinnslu persónuupplýsinga. Hvert 
tækifæri hefur verið nýtt til að halda á lofti jafnrétti kynjanna, réttindum hinsegin fólks og réttindum barna. 
Síðan 2013 hefur Ísland kostað stöðu sérfræðings í starfsliði Evrópuráðsins í Strasborg. 

 
3.3. Málefni Sameinuðu þjóðanna 

Heimsmarkmiðin setja nú mark á utanríkisstefnu Íslands, einkanlega þróunarsamvinnu. Settur hefur 
verið upp sérstakur vettvangur á ráðherrastigi sem mun á árlegum fundum í júlí fylgja eftir innleiðingu og 
framkvæmd Heimsmarkmiðanna. Ráðgert er að Ísland geri grein fyrir innleiðingu sinni á markmiðunum á 
árlegum fundi sérstaka ráðherravettvangsins í júlí 2018 

Ísland tekur reglulega þátt í opnum umræðum á vettvangi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, ýmist eitt 
sér eða í hópi líkt þenkjandi ríkja, s.s. Norðurlandanna. Hefur Ísland þar beint sérstaklega sjónum að 
málefnum Palestínu og Mið-Austurlanda,  stöðu kvenna í átökum og átakavörnum og hryðjuverkum, svo 
eitthvað sé nefnt. Öryggisráðið mætir vaxandi gagnrýni vegna vangetu til að koma á friði á átakasvæðum, 
einkum í Sýrlandi.  

Umbætur á ráðinu eru áfram til umræðu þótt lítið þokist áfram. Ísland hefur verið í hópi þeirra ríkja sem 
helst hafa stutt við hugmyndir G4 ríkjanna (Brasilía, Indland, Japan og Þýskaland) um hóflega fjölgun bæði 
kjörinna ríkja og fastaríkja án þess þó að lýsa yfir stuðningi við að ný fastaríki fái neitunarvald líkt og þau 
sem fyrir eru. Hugmyndin með tillögu G4 ríkjanna er að skipan öryggisráðsins eigi að endurspegla betur 
núverandi stöðu í heimsmálum frekar en ástand mála við lok heimsstyrjaldarinnar síðari. Íslensk stjórnvöld 
hafa áfram fylkt sér um  tillögur um bætt vinnulag í öryggisráðinu og þá sérstaklega um að takmarka 
beitingu neitunarvalds núverandi fastaríkja. 

Ísland hefur beitt sér sérstaklega í málefnum sem varða jafnrétti og valdeflingu kvenna og sjálfbæra 
nýtingu náttúruauðlinda. Ísland tók því virkan þátt í að semja um ramma væntanlegrar hafráðstefnu SÞ sem 
verður haldin í New York í júní nk. til að hraða vinnu að 14. heimsmarkmiðinu um málefni hafsins. Ísland 
hefur lagt áherslu á að ráðstefna þessi megi ekki verða til að grafa undan hafréttarsáttmálanum og öðrum 
alþjóðasamningum og alþjóðasamstarfi um málefni hafsins og hefur beitt sér sérstaklega fyrir að gætt verði 
jafnvægis milli sjónarmiða um sjálfbæra nýtingu og verndar.  

Ísland leiddi viðræður um fimmtu endurskoðun á aðgerðaráætlun SÞ um aðgerðir gegn hryðjuverkum 
síðastliðið sumar. Endurskoðunin í ár markaði 10 ára afmæli stefnunnar og fól m.a. í sér efnislega 
uppfærslu til að mæta nýjum ógnum tengdum erlendum bardagamönnum, nýjum tegundum fjármögnunar 
hryðjuverkasamtaka og notkunar tækni til að hvetja til og skipuleggja hryðjuverk. Þá var lögð aukin áhersla 
á þátt kvenna og ungmenna í baráttunni gegn hryðjuverkum. Á umliðnum árum hefur athygli beinst að 
vaxandi ofbeldisfullri öfgahyggju og var endurskoðuninni sérstaklega ætlað að samþætta viðbrögð við 
henni við stefnuna. Þrátt fyrir að málefnið væri afar viðkvæmt og vandmeðfarið náðist á elleftu stundu 
samstaða um efnislega uppfærslu aðgerðaráætlunar SÞ um aðgerðir gegn hryðjuverkum. 

Snemma á síðasta ári hófst ferli til að velja arftaka Ban Ki-moon sem framkvæmdastjóra SÞ. Ísland var í 
hópi ríkja sem töluðu fyrir því að sjónum yrði beint að hæfum konum í þetta mikilvægasta embætti innan 
alþjóðakerfisins og bar það þann árangur að helmingur umsækjenda að þessu sinni voru konur. Að lokum 
náðist samstaða um að António Guterres, fyrrum forsætisráðherra Portúgal og flóttamannafulltrúi SÞ í tíu 
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ár, yrði næsti framkvæmdastjóri SÞ frá og með 1. janúar 2017. Ban Ki-Moon, þáverandi aðalframkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna, kom öðru sinni í vinnuheimsókn til Íslands í byrjun október 2016 og var tilefni 
heimsóknar hans þátttaka í Hringborði Norðurslóða (e. Arctic Circle). Átti hann m.a. fundi með 
forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Á fundinum með þeim síðarnefnda var einkum fjallað um flótta-
mannamál, loftslagsmál og kynjajafnrétti. 
 
3.4. Mannréttindamál 

Mannréttindi eru ofarlega á baugi í starfi Sameinuðu þjóðanna, ekki síst í þriðju nefnd allsherjarþingsins 
í New York, mannréttindaráðinu í Genf og í kvennanefnd Sameinuðu þjóðanna. Mannréttindi eru einnig 
meðal helstu viðfangsefna Evrópuráðsins í Strasborg og  Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (e. 
Organization for Security and Co-operation in Europe, ÖSE) í Vínarborg. 

 

 
Í Genf átti utanríkisráðherra fund með Zeid Ra´ad Al Hussein, mannréttindafulltrúa SÞ og Filippo 

Grandi, flóttamannafulltrúa samtakanna, þar sem rædd var staða mannréttinda og flóttamanna í heiminum 
og framlög Íslands þar að lútandi. Á vettvangi mannréttindaráðsins hefur Ísland beitt sér sérstaklega 
varðandi réttindi kvenna, barna og hinsegin fólks. Ísland studdi vel ásamt hinum Norðurlöndunum stofnun 
stöðu sérstaks fulltrúa sem eftirlit hefur með réttindum hinsegin fólks á vettvangi Sameinuðu þjóðanna.  

Ísland hvetur ríki til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar sínar varðandi mannréttindi, ekki síst með 
aukinni þátttöku og tilmælum í reglubundinni allsherjarúttekt á stöðu mannréttinda á vettvangi 
mannréttindaráðs SÞ (e. Universal Periodic Review, UPR). Á liðnu ári beindi Ísland tilmælum til all-
nokkurra landa og flutti yfirlýsingar um mannréttindaástandið víða um heim. Fyrir hönd Norðurlandanna 
flutti Ísland ræðu um ástandið í Sýrlandi og studdi yfirlýsingar um mikilvægi þess að ríki fari eftir lögum 
og reglum réttarríkisins. Í marsmánuði 2017 fór fram lokaumfjöllun um skýrslu íslenskra stjórnvalda í 
jafningjarýni UPR um stöðu mannréttindamála á Íslandi sem var tekin fyrir í mannréttindaráðinu í 
nóvember sl. Tóku þá fulltrúar 60 ríkja þátt í umfjöllun um skýrsluna og beindu alls 167 tilmælum um 
úrbætur til íslenskra stjórnvalda. Íslensk stjórnvöld tóku þegar afstöðu til 126 tilmæla en tóku 41 tilmæli til 
frekari skoðunar. Meðal þess sem kom til sérstakrar umfjöllunar í fyrirtöku Íslands var  fullgilding 
samnings um réttindi fatlaðs fólks sem var samþykktur á Alþingi í september sl.  

Ísland hefur lýst yfir vilja sínum til að leiða félags-, mannúðar- og menningarnefnd (þriðju nefnd) 
allsherjarþings SÞ frá og með september nk. Gangi það eftir verður það í fyrsta skipti í yfir 50 ár sem Ísland 
tekur að sér formennsku í einni undirnefnda allsherjarþingsins. Ísland hefur einnig tekið að sér formennsku 
í nefnd um félagslega þróun og hefst sú formennska í apríl 2017. Á vettvangi nefndarinnar beitti Ísland sér 
sem fyrr, í samstarfi við Norðurlöndin og önnur líkt þenkjandi ríki, m.a. fyrir réttindum frumbyggja og 
mannréttindakerfinu. Þar sem mikil átök hafa átt sér stað um mikilvægi kynfræðslu síðustu ár beitti Ísland 
sér sérstaklega fyrir því yfir árið að leggja grunninn að því að mikilvægi málaflokksins væri viðurkennt.  

Gerður var samningur við landsnefnd UN Women í desember sl. um að útbúa verkfærakistu til að 
auðvelda öðrum ríkjum, stofnunum og fyrirtækjum að halda viðburði til að virkja karla til þátttöku í 
jafnréttismálum. Verkfærakistan var opnuð á heimasíðu HeForShe-átaks UN Women í mars. Forsætisráð-
herra kynnti verkfærakistuna í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna á alþjóðlegum baráttudegi kvenna hinn 
8. mars sl. 

Aðalþema 61. fundar kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna 2017 var valdefling kvenna á tímum 
breytinga á vinnumarkaði. Utanríkisráðuneytið og velferðarráðuneytið hafa staðið fyrir samráði um málefni 
nefndarinnar með félagasamtökum og stofnunum sem starfa að jafnréttismálum.  Að þessu sinni stóðu 
íslensk stjórnvöld fyrir fjölda hliðarviðburða, meðal annars um launajafnrétti og ólaunuð umönnunarstörf, 
auk þess sem haldinn var fjölmennur viðburður um ofangreinda verkfærakistu. Á fundi nefndarinnar 2016 
var kynbundið ofbeldi viðfangsefni íslensks hliðarviðburðar sem haldinn var í samstarfi við embætti 
lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og Stígamót.  

Margvíslegt samstarf er við Mannréttinda- og lýðræðisstofnun ÖSE (e. Office for Democratic 
Institutions and Human Rights, ODIHR) í Varsjá. Stofnunin stendur fyrir þjálfun í meðferð hatursglæpa á 
Íslandi fyrir aðila innan löggæslu- og réttarkerfisins á fyrri hluta árs 2017. Fyrir tilstilli utanríkis-
ráðuneytisins hefur nú einnig komist á samstarf milli ODIHR og innanríkisráðuneytisins um ráðgjöf til 
handa íslenskum stjórnvöldum við það verkefni að semja lög um Mannréttindastofnun á Íslandi. Í 

Virðing fyrir mannréttindum er ein grunnstoða utanríkisstefnu Íslands, og tala fulltrúar Íslands fyrir 
mannréttindum á vettvangi þeirra alþjóðastofnana, sem Ísland er aðili að, og í tvíhliða samskiptum ríkja. Í 
lok febrúar sl. flutti utanríkisráðherra ræðu í mannréttindaráðinu í Genf og var það í fyrsta skipti sem það 
er gert frá því ráðið var sett á fót fyrir rúmum tíu árum. 
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Norður-Kórea 

Spenna á Kóreuskaga heldur áfram að stigmagnast og stjórnvöld í Norður-Kóreu halda áfram tilraunum 
sínum með stýriflaugar og kjarnavopnaáætlanir í trássi við ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. 
Síðast gerði Norður-Kórea tilraun í þá veru í apríl sl. sem framkallaði sterk viðbrögð alþjóðasamfélagsins, 
ekki síst Bandaríkjanna sem beint hafa sjónum sínum í auknum mæli að Norður Kóreu. 

 
3.2. Evrópuráðið 

Evrópuráðið (e. Council of Europe) í Strasborg gegnir mikilvægu hlutverki í þeirri viðleitni ríkja 
álfunnar að viðhalda stöðugleika og friði, auk þess að vera mikilvægur vettvangur mannréttindaumræðu og 
réttinda borgaranna. Störfum fastanefndar hjá Evrópuráðinu er sinnt af sendiráði Íslands í París en á árinu 
2016 var sérfræðingur ráðinn til starfa í Strasborg sem sinnir verkefnum á sviði Evrópuráðsins. 
Fastanefndin tekur virkan þátt í öllum fundum ráðherraráðsins og hefur byggt upp gott samband við hóp 
líkt þenkjandi ríkja á þeim vettvangi. Meðal mála, sem hafa verið ofarlega á baugi, má nefna málefni 
Tyrklands í kjölfar valdaránstilraunarinnar þar í landi, en segja má að Evrópuráðið hafi orðið mikilvægur 
vettvangur umræðna um þau mál. Utanríkisráðherra Tyrklands kom t.a.m. á sérstakan fund ráðsins í 
október sl. og gerði grein fyrir neyðarlögum þeim sem stjórnvöld höfðu sett. Evrópuráðið hefur á grundvelli 
samráðs og samstarfs beint ítarlegum tilmælum til Tyrkja um nauðsyn umbóta. 

Ísland hefur beitt sér á margvíslegum vettvangi og m.a. í umræðum um nauðsyn þess að styrkja reglur 
Evrópuráðsins um tilnefningu dómara til Mannréttindadómstóls Evrópu. Einnig hefur Ísland tekið þátt í 
samningagerð, m.a. um uppfærslu á samningi Evrópuráðsins um vélræna vinnslu persónuupplýsinga. Hvert 
tækifæri hefur verið nýtt til að halda á lofti jafnrétti kynjanna, réttindum hinsegin fólks og réttindum barna. 
Síðan 2013 hefur Ísland kostað stöðu sérfræðings í starfsliði Evrópuráðsins í Strasborg. 

 
3.3. Málefni Sameinuðu þjóðanna 

Heimsmarkmiðin setja nú mark á utanríkisstefnu Íslands, einkanlega þróunarsamvinnu. Settur hefur 
verið upp sérstakur vettvangur á ráðherrastigi sem mun á árlegum fundum í júlí fylgja eftir innleiðingu og 
framkvæmd Heimsmarkmiðanna. Ráðgert er að Ísland geri grein fyrir innleiðingu sinni á markmiðunum á 
árlegum fundi sérstaka ráðherravettvangsins í júlí 2018 

Ísland tekur reglulega þátt í opnum umræðum á vettvangi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, ýmist eitt 
sér eða í hópi líkt þenkjandi ríkja, s.s. Norðurlandanna. Hefur Ísland þar beint sérstaklega sjónum að 
málefnum Palestínu og Mið-Austurlanda,  stöðu kvenna í átökum og átakavörnum og hryðjuverkum, svo 
eitthvað sé nefnt. Öryggisráðið mætir vaxandi gagnrýni vegna vangetu til að koma á friði á átakasvæðum, 
einkum í Sýrlandi.  

Umbætur á ráðinu eru áfram til umræðu þótt lítið þokist áfram. Ísland hefur verið í hópi þeirra ríkja sem 
helst hafa stutt við hugmyndir G4 ríkjanna (Brasilía, Indland, Japan og Þýskaland) um hóflega fjölgun bæði 
kjörinna ríkja og fastaríkja án þess þó að lýsa yfir stuðningi við að ný fastaríki fái neitunarvald líkt og þau 
sem fyrir eru. Hugmyndin með tillögu G4 ríkjanna er að skipan öryggisráðsins eigi að endurspegla betur 
núverandi stöðu í heimsmálum frekar en ástand mála við lok heimsstyrjaldarinnar síðari. Íslensk stjórnvöld 
hafa áfram fylkt sér um  tillögur um bætt vinnulag í öryggisráðinu og þá sérstaklega um að takmarka 
beitingu neitunarvalds núverandi fastaríkja. 

Ísland hefur beitt sér sérstaklega í málefnum sem varða jafnrétti og valdeflingu kvenna og sjálfbæra 
nýtingu náttúruauðlinda. Ísland tók því virkan þátt í að semja um ramma væntanlegrar hafráðstefnu SÞ sem 
verður haldin í New York í júní nk. til að hraða vinnu að 14. heimsmarkmiðinu um málefni hafsins. Ísland 
hefur lagt áherslu á að ráðstefna þessi megi ekki verða til að grafa undan hafréttarsáttmálanum og öðrum 
alþjóðasamningum og alþjóðasamstarfi um málefni hafsins og hefur beitt sér sérstaklega fyrir að gætt verði 
jafnvægis milli sjónarmiða um sjálfbæra nýtingu og verndar.  

Ísland leiddi viðræður um fimmtu endurskoðun á aðgerðaráætlun SÞ um aðgerðir gegn hryðjuverkum 
síðastliðið sumar. Endurskoðunin í ár markaði 10 ára afmæli stefnunnar og fól m.a. í sér efnislega 
uppfærslu til að mæta nýjum ógnum tengdum erlendum bardagamönnum, nýjum tegundum fjármögnunar 
hryðjuverkasamtaka og notkunar tækni til að hvetja til og skipuleggja hryðjuverk. Þá var lögð aukin áhersla 
á þátt kvenna og ungmenna í baráttunni gegn hryðjuverkum. Á umliðnum árum hefur athygli beinst að 
vaxandi ofbeldisfullri öfgahyggju og var endurskoðuninni sérstaklega ætlað að samþætta viðbrögð við 
henni við stefnuna. Þrátt fyrir að málefnið væri afar viðkvæmt og vandmeðfarið náðist á elleftu stundu 
samstaða um efnislega uppfærslu aðgerðaráætlunar SÞ um aðgerðir gegn hryðjuverkum. 

Snemma á síðasta ári hófst ferli til að velja arftaka Ban Ki-moon sem framkvæmdastjóra SÞ. Ísland var í 
hópi ríkja sem töluðu fyrir því að sjónum yrði beint að hæfum konum í þetta mikilvægasta embætti innan 
alþjóðakerfisins og bar það þann árangur að helmingur umsækjenda að þessu sinni voru konur. Að lokum 
náðist samstaða um að António Guterres, fyrrum forsætisráðherra Portúgal og flóttamannafulltrúi SÞ í tíu 
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ár, yrði næsti framkvæmdastjóri SÞ frá og með 1. janúar 2017. Ban Ki-Moon, þáverandi aðalframkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna, kom öðru sinni í vinnuheimsókn til Íslands í byrjun október 2016 og var tilefni 
heimsóknar hans þátttaka í Hringborði Norðurslóða (e. Arctic Circle). Átti hann m.a. fundi með 
forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Á fundinum með þeim síðarnefnda var einkum fjallað um flótta-
mannamál, loftslagsmál og kynjajafnrétti. 
 
3.4. Mannréttindamál 

Mannréttindi eru ofarlega á baugi í starfi Sameinuðu þjóðanna, ekki síst í þriðju nefnd allsherjarþingsins 
í New York, mannréttindaráðinu í Genf og í kvennanefnd Sameinuðu þjóðanna. Mannréttindi eru einnig 
meðal helstu viðfangsefna Evrópuráðsins í Strasborg og  Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (e. 
Organization for Security and Co-operation in Europe, ÖSE) í Vínarborg. 

 

 
Í Genf átti utanríkisráðherra fund með Zeid Ra´ad Al Hussein, mannréttindafulltrúa SÞ og Filippo 

Grandi, flóttamannafulltrúa samtakanna, þar sem rædd var staða mannréttinda og flóttamanna í heiminum 
og framlög Íslands þar að lútandi. Á vettvangi mannréttindaráðsins hefur Ísland beitt sér sérstaklega 
varðandi réttindi kvenna, barna og hinsegin fólks. Ísland studdi vel ásamt hinum Norðurlöndunum stofnun 
stöðu sérstaks fulltrúa sem eftirlit hefur með réttindum hinsegin fólks á vettvangi Sameinuðu þjóðanna.  

Ísland hvetur ríki til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar sínar varðandi mannréttindi, ekki síst með 
aukinni þátttöku og tilmælum í reglubundinni allsherjarúttekt á stöðu mannréttinda á vettvangi 
mannréttindaráðs SÞ (e. Universal Periodic Review, UPR). Á liðnu ári beindi Ísland tilmælum til all-
nokkurra landa og flutti yfirlýsingar um mannréttindaástandið víða um heim. Fyrir hönd Norðurlandanna 
flutti Ísland ræðu um ástandið í Sýrlandi og studdi yfirlýsingar um mikilvægi þess að ríki fari eftir lögum 
og reglum réttarríkisins. Í marsmánuði 2017 fór fram lokaumfjöllun um skýrslu íslenskra stjórnvalda í 
jafningjarýni UPR um stöðu mannréttindamála á Íslandi sem var tekin fyrir í mannréttindaráðinu í 
nóvember sl. Tóku þá fulltrúar 60 ríkja þátt í umfjöllun um skýrsluna og beindu alls 167 tilmælum um 
úrbætur til íslenskra stjórnvalda. Íslensk stjórnvöld tóku þegar afstöðu til 126 tilmæla en tóku 41 tilmæli til 
frekari skoðunar. Meðal þess sem kom til sérstakrar umfjöllunar í fyrirtöku Íslands var  fullgilding 
samnings um réttindi fatlaðs fólks sem var samþykktur á Alþingi í september sl.  

Ísland hefur lýst yfir vilja sínum til að leiða félags-, mannúðar- og menningarnefnd (þriðju nefnd) 
allsherjarþings SÞ frá og með september nk. Gangi það eftir verður það í fyrsta skipti í yfir 50 ár sem Ísland 
tekur að sér formennsku í einni undirnefnda allsherjarþingsins. Ísland hefur einnig tekið að sér formennsku 
í nefnd um félagslega þróun og hefst sú formennska í apríl 2017. Á vettvangi nefndarinnar beitti Ísland sér 
sem fyrr, í samstarfi við Norðurlöndin og önnur líkt þenkjandi ríki, m.a. fyrir réttindum frumbyggja og 
mannréttindakerfinu. Þar sem mikil átök hafa átt sér stað um mikilvægi kynfræðslu síðustu ár beitti Ísland 
sér sérstaklega fyrir því yfir árið að leggja grunninn að því að mikilvægi málaflokksins væri viðurkennt.  

Gerður var samningur við landsnefnd UN Women í desember sl. um að útbúa verkfærakistu til að 
auðvelda öðrum ríkjum, stofnunum og fyrirtækjum að halda viðburði til að virkja karla til þátttöku í 
jafnréttismálum. Verkfærakistan var opnuð á heimasíðu HeForShe-átaks UN Women í mars. Forsætisráð-
herra kynnti verkfærakistuna í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna á alþjóðlegum baráttudegi kvenna hinn 
8. mars sl. 

Aðalþema 61. fundar kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna 2017 var valdefling kvenna á tímum 
breytinga á vinnumarkaði. Utanríkisráðuneytið og velferðarráðuneytið hafa staðið fyrir samráði um málefni 
nefndarinnar með félagasamtökum og stofnunum sem starfa að jafnréttismálum.  Að þessu sinni stóðu 
íslensk stjórnvöld fyrir fjölda hliðarviðburða, meðal annars um launajafnrétti og ólaunuð umönnunarstörf, 
auk þess sem haldinn var fjölmennur viðburður um ofangreinda verkfærakistu. Á fundi nefndarinnar 2016 
var kynbundið ofbeldi viðfangsefni íslensks hliðarviðburðar sem haldinn var í samstarfi við embætti 
lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og Stígamót.  

Margvíslegt samstarf er við Mannréttinda- og lýðræðisstofnun ÖSE (e. Office for Democratic 
Institutions and Human Rights, ODIHR) í Varsjá. Stofnunin stendur fyrir þjálfun í meðferð hatursglæpa á 
Íslandi fyrir aðila innan löggæslu- og réttarkerfisins á fyrri hluta árs 2017. Fyrir tilstilli utanríkis-
ráðuneytisins hefur nú einnig komist á samstarf milli ODIHR og innanríkisráðuneytisins um ráðgjöf til 
handa íslenskum stjórnvöldum við það verkefni að semja lög um Mannréttindastofnun á Íslandi. Í 

Virðing fyrir mannréttindum er ein grunnstoða utanríkisstefnu Íslands, og tala fulltrúar Íslands fyrir 
mannréttindum á vettvangi þeirra alþjóðastofnana, sem Ísland er aðili að, og í tvíhliða samskiptum ríkja. Í 
lok febrúar sl. flutti utanríkisráðherra ræðu í mannréttindaráðinu í Genf og var það í fyrsta skipti sem það 
er gert frá því ráðið var sett á fót fyrir rúmum tíu árum. 
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marsmánuði stóð Ísland fyrir tveimur viðburðum hjá ÖSE í Vínarborg um aðgerðir íslenskra stjórnvalda til 
að virkja þátttöku og aðkomu karla að jafnréttismálum. Þá tilnefndu íslensk stjórnvöld Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur, fyrrverandi utanríkisráðherra, í stöðu framkvæmdastjóra ODIHR sem losnar í sumar.  

Á vettvangi Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ í Róm (e. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, FAO) hefur Ísland beitt sér á sviði jafnréttismála og valdeflingar kvenna og átt sæti í 
stýrihópi samráðs fastanefnda gagnvart FAO sem vinnur að því að hvetja hinar þrjár stofnanir SÞ í Róm til 
frekari aðgerða í þeim efnum.  
 
3.5. Auðlinda- og umhverfismál 

Í utanríkisstefnu sinni leggur Ísland ríka áherslu á auðlinda- og umhverfismál. Loftslagsmál, endur-
nýjanleg orka, auðlindanýting, málefni hafsins og landgræðsla eru málaflokkar sem fá sífellt meira vægi og 
brýnt er að tryggja um þá heildstæða stefnumörkun og samræmdan málflutning.  

 
Loftslagsmál 

Hlýnun jarðar er ein mesta áskorun sem mannkynið stendur frammi fyrir. Viðbrögð við loftslags-
breytingum eru því einn af meginþáttum í málflutningi Íslands á alþjóðavettvangi. Sérstök áhersla er lögð á 
áhrif loftslagsbreytinga á hafið og lífríki þess og á lífsafkomu á norðurslóðum. Þá hefur sjónum verið beint 
að þeim ört stækkandi hópi loftslagsflóttafólks sem yfirgefa þarf heimkynni sín vegna afleiðinga 
loftslagsbreytinga.  
 

 
Ísland var í september sl. á meðal fyrstu ríkja til að fullgilda Parísarsamninginn en gildistaka samnings-

ins verður að teljast mikilvægur áfangi fyrir heiminn. Parísarsamningurinn er stefnumörkun til framtíðar í 
loftslagsmálum og fyrsti lagalega bindandi samningur um loftslagsmál sem skuldbindur öll 197 aðildarríki 
loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (e. UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).  
Hann nær til aðgerða ríkja eftir árið 2020, skyldar þau til þess að takast á við afleiðingar loftslagsbreytinga, 
tryggir fjármagn til loftslagsvænna lausna og aðstoð við ríki sem verða verst úti vegna áhrifa loftslags-
breytinga.  

Íslensk stjórnvöld skiluðu áætluðu landsákvörðuðu framlagi til skrifstofu loftslagssamningsins árið 2015 
þar sem fram kemur að stefnt sé að því, í samstarfi við aðildarríki Evrópusambandsins, að ná 40% 
samdrætti í losun árið 2030 miðað við árið 1990. Aðildarríkjafundur loftslagssamningsins, COP22, fór fram 
í Marrakech í Marokkó í nóvember 2016 og stóð utanríkisráðuneytið fyrir viðburðum um málefni hafsins 
og endurnýjanlega orku í samstarfi við Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna og Orkuveitu 
Reykjavíkur. Næsti aðildarríkjafundur, COP23, fer fram í nóvember nk. í Bonn. 
 
Endurnýjanleg orka 

Markmiði Parísarsamningsins um að stemma stigu við hækkun hitastigs á jörðinni verður helst náð með 
því að auka verulega hlut endurnýjanlegrar orku í orkunýtingu mannkyns. Ísland leggur áherslu á að styðja 
samstarf ríkja sem vilja veg endurnýjanlegrar orku sem mestan. Stuðningur við jarðhitanýtingu er 
þungamiðja samstarfs Íslands á vettvangi stofnana á borð við Alþjóðastofnun um málefni endurnýjanlegrar 
orku (e. International Renewable  Energy Agency, IRENA), Átaks SÞ um sjálfbæra orku fyrir alla (e. 
Sustainable Energy for All, SE4All) og Alþjóðabankann. Markmiðið með þátttöku Íslands í IRENA er að 
starfa með öðrum þjóðum sem hafa áhuga á að hraða nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og  greiða fyrir 
aukinni fjármögnun verkefna á þessu sviði. Ísland átti frumkvæði að stofnun Jarðhitabandalagsins (e. 
Geothermal Alliance) innan IRENA en fjöldi aðildarríkja er nú 41, auk 27 stofnana sem taka þátt. 

Samstarf Íslands á sviði endurnýjanlegrar orku fer einnig fram með tvíhliða samstarfi við einstök ríki. 
Þannig hafa íslensk stjórnvöld kortlagt jarðhita í Úkraínu í samstarfi við stjórnvöld þar í landi og unnið með 
yfirvöldum orkumála í Króatíu í sama tilgangi. Frá jarðhitasamstarfi við nokkur ríki í Austur-Afríku og 
starfsemi Jarðhitaskóla Háskóla SÞ á Íslandi er sagt í kafla IV.   
 
Jarðvegsmál  

Ísland hefur lagt áherslu á að landgræðsla og sjálfbær nýting lands sé mikilvæg aðferð til kolefnis-
bindingar og þar með til minnkunar gróðurhúsalofttegunda. Helsti vettvangur til þess að auka vægi land-
nýtingar í heiminum er eyðimerkursamningur Sameinuðu þjóðanna (UN Convention to Combat 

Á grundvelli Parísarsamkomulagsins mun Ísland leitast við að ná sameiginlegu markmiði með ríkjum 
ESB og Noregi um 40% minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda til 2030 miðað við árið 1990. 
Framundan á árinu er að ná samkomulagi við ESB um hlutdeild Íslands.  
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Desertification, UNCCD). Samningurinn er nátengdur loftslagssamningnum og hefur Ísland markvisst 
tengt þessa samninga í málflutningi sínum. Reynsla og þekking Íslendinga í landgræðslu hefur nýst vel í 
baráttunni gegn jarðvegseyðingu og var Ísland á meðal stofnenda vinahóps eyðimerkursamningsins sem 
kom því til leiðar að verndun, endurheimt og stöðvun landeyðingar hlaut sess í heimsmarkmiðunum (15. 
markmið). Landgræðsluskóli Háskóla SÞ á Íslandi vinnur að markmiðum eyðimerkursamningsins, auk þess 
að hafa sterk tengsl við loftslagsmálin. Einnig er sagt frá starfsemi hans í IV. Kafla.  

Hjá Matvæla- og landbúnaðarstofnun SÞ (FAO) er vistað hnattrænt samstarf um jarðvegsmál í þágu 
fæðuöryggis (e. Global Soil Partnership for Food Security) sem íslenskir sérfræðingar hafa tekið þátt í. Á 
vettvangi FAO hefur verið stuðlað að auknu samstarfi milli fastanefndanna um landgræðslumál og beint 
sjónum að mikilvægi jarðvegs fyrir fæðuöryggi. Ísland hefur unnið að því að auka samvinnu milli þeirra 
sem vinna að jarðvegsmálum hjá stofnuninni og þeirra sem vinna að framkvæmd eyðimerkursamnings SÞ. 
Einnig hafa samskipti við skrifstofu jarðvegsdeildar FAO verið aukin með það fyrir augum að efla samstarf 
við sérfræðinga á Íslandi, m.a. við Landgræðsluskólann. 
 
3.6. Fiskveiðar og sjálfbær nýting auðlinda hafsins 

Vegna hinna miklu hagsmuna Íslendinga af sjálfbærri nýtingu auðlinda hafsins hefur Ísland um árabil 
verið leiðandi í alþjóðlegu samstarfi um málefni hafsins og fiskveiðar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, 
Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ (e. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) 
og innan svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunar, s.s.  á vettvangi Norðaustur-Atlantshafs fiskveiðinefndar-
innar (e. North East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC) sem annast stjórn veiða úr deili- og flökku-
stofnum á norðaustanverðu Atlantshafi.  
 

 
Málefni hafsins eru þannig orðin mun fjölþættari og víðtækari en áður. Ísland hefur síðustu mánuði 

tekið þátt í reglulegum fundum um ýmis málefni hafsins, s.s. fundi fiskinefndar FAO (Committee on 
Fisheries, COFI), óformlegum samráðsvettvangi um málefni hafsins, aðildarríkjafundi hafréttar-
samningsins, samningaviðræðum um hafréttarályktun og fiskveiðiályktun allsherjarþings SÞ, reglulegri 
endurskoðun á úthafsveiðisamningnum og úttekt á aðgerðum ríkja til að vernda viðkvæm botnsvæði í hafi 
fyrir skaðvænlegum veiðum. Þá verður haldin ráðstefna á vettvangi Sameinuðu þjóðanna í New York í júní 
2017 um 14. heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna er lýtur að hafinu.  

Starfandi er samráðshópur ráðuneyta undir forystu utanríkisráðuneytisins sem sinnir stefnumótun, 
forgangsröðun verkefna, samræmingu fundasóknar ráðuneyta á erlendum vettvangi og samvinnu þeirra 
varðandi mismunandi viðfangsefni á sviði hafmála. Hópurinn vinnur nú að samræmdri stefnumörkun um 
málefni hafsins, m.a. varðandi mengun og umhverfisbreytingar, lífríki hafsins og sjálfbæra nýtingu, 
hafsbotninn, siglingar og ferðaþjónustu, sem og málefni hafsins á vettvangi þróunarsamvinnu. 

Í marsmánuði fór fram í Reykjavík fundur í viðræðuferli nokkurra ríkja sem eiga fiskveiðihagsmuna og 
annarra hagsmuna að gæta í Norður-Íshafi utan lögsagna ríkja þar. Aðilar að viðræðunum eru Bandaríkin, 
Danmörk (fyrir hönd Grænlands og Færeyja), Ísland, Japan, Kína, Noregur, Kanada, Rússland, Suður-
Kórea og ESB. Vonir standa til að þessu samningaferli muni ljúka á árinu 2017 með bindandi samningi. 
Stefna Íslands hefur verið að halda opnum möguleikum á veiðum á þessu svæði í framtíðinni ef aðstæður 
skapast til þess og að hin tímabundna lokun á veiðar, sem samningsdrög fela í sér, verði ekki varanleg. 
Tryggt verði að virkt vísindasamráð eigi sér stað, og að könnunarveiðar verði mögulegar. Ef aðstæður leyfi 
veiðar sé öruggt að svæðisbundið fiskveiðistjórnunarfyrirkomulag verði sett á fót. 

Engar veiðar í atvinnuskyni eru stundaðar á þessu hafsvæði í dag en samfara minnkun ísbreiðunnar á 
Norðurskautinu eru stór hafsvæði  að opnast og gætu falið í sér möguleika til fiskveiða í ríkari mæli. Í 
viðræðunum hafa sendinefndir ríkjanna lýst yfir áhuga á að takmarka allar veiðar á þessu svæði þar til 
nægileg vísindaleg vitneskja liggur fyrir til að tryggja sjálfbærar veiðar. Aðilarnir hafa unnið að því að 
styrkja vísindalegt samstarf þar sem stefnt er að samhæfingu rannsókna og samnýtingu upplýsinga. 

Ísland tekur virkan þátt í aðildarfundum Samningsins um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og 
plantna í útrýmingarhættu (e. Convention on International Trade in Endangered Spieces of Wild Flora and 
Fauna, CITES). Á vettvangi samningsins hefur Ísland almennt lagst gegn listunartillögum á nytjastofnum 
sjávar á þeim forsendum að fiskveiðistjórnun sé ekki á valdsviði CITES-samningsins heldur sé það á 
ábyrgð einstakra ríkja og fiskveiðistofnana að koma á betri stjórnun og tryggja sjálfbæra nýtingu. Þessi 

Ísland leggur áherslu á málefni hafsins í tengslum við sjálfbæra nýtingu auðlinda þess, afleiðingar 
loftslagsbreytinga á hafið, umhverfisverndarsjónarmið, mengun og súrnun sjávar, verndun og nýtingu 
líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu, áhrif breytinga á norðurslóðum á hafið og tengsl þróunarmála og 
hafsins.  
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marsmánuði stóð Ísland fyrir tveimur viðburðum hjá ÖSE í Vínarborg um aðgerðir íslenskra stjórnvalda til 
að virkja þátttöku og aðkomu karla að jafnréttismálum. Þá tilnefndu íslensk stjórnvöld Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur, fyrrverandi utanríkisráðherra, í stöðu framkvæmdastjóra ODIHR sem losnar í sumar.  

Á vettvangi Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ í Róm (e. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, FAO) hefur Ísland beitt sér á sviði jafnréttismála og valdeflingar kvenna og átt sæti í 
stýrihópi samráðs fastanefnda gagnvart FAO sem vinnur að því að hvetja hinar þrjár stofnanir SÞ í Róm til 
frekari aðgerða í þeim efnum.  
 
3.5. Auðlinda- og umhverfismál 

Í utanríkisstefnu sinni leggur Ísland ríka áherslu á auðlinda- og umhverfismál. Loftslagsmál, endur-
nýjanleg orka, auðlindanýting, málefni hafsins og landgræðsla eru málaflokkar sem fá sífellt meira vægi og 
brýnt er að tryggja um þá heildstæða stefnumörkun og samræmdan málflutning.  

 
Loftslagsmál 

Hlýnun jarðar er ein mesta áskorun sem mannkynið stendur frammi fyrir. Viðbrögð við loftslags-
breytingum eru því einn af meginþáttum í málflutningi Íslands á alþjóðavettvangi. Sérstök áhersla er lögð á 
áhrif loftslagsbreytinga á hafið og lífríki þess og á lífsafkomu á norðurslóðum. Þá hefur sjónum verið beint 
að þeim ört stækkandi hópi loftslagsflóttafólks sem yfirgefa þarf heimkynni sín vegna afleiðinga 
loftslagsbreytinga.  
 

 
Ísland var í september sl. á meðal fyrstu ríkja til að fullgilda Parísarsamninginn en gildistaka samnings-

ins verður að teljast mikilvægur áfangi fyrir heiminn. Parísarsamningurinn er stefnumörkun til framtíðar í 
loftslagsmálum og fyrsti lagalega bindandi samningur um loftslagsmál sem skuldbindur öll 197 aðildarríki 
loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (e. UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).  
Hann nær til aðgerða ríkja eftir árið 2020, skyldar þau til þess að takast á við afleiðingar loftslagsbreytinga, 
tryggir fjármagn til loftslagsvænna lausna og aðstoð við ríki sem verða verst úti vegna áhrifa loftslags-
breytinga.  

Íslensk stjórnvöld skiluðu áætluðu landsákvörðuðu framlagi til skrifstofu loftslagssamningsins árið 2015 
þar sem fram kemur að stefnt sé að því, í samstarfi við aðildarríki Evrópusambandsins, að ná 40% 
samdrætti í losun árið 2030 miðað við árið 1990. Aðildarríkjafundur loftslagssamningsins, COP22, fór fram 
í Marrakech í Marokkó í nóvember 2016 og stóð utanríkisráðuneytið fyrir viðburðum um málefni hafsins 
og endurnýjanlega orku í samstarfi við Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna og Orkuveitu 
Reykjavíkur. Næsti aðildarríkjafundur, COP23, fer fram í nóvember nk. í Bonn. 
 
Endurnýjanleg orka 

Markmiði Parísarsamningsins um að stemma stigu við hækkun hitastigs á jörðinni verður helst náð með 
því að auka verulega hlut endurnýjanlegrar orku í orkunýtingu mannkyns. Ísland leggur áherslu á að styðja 
samstarf ríkja sem vilja veg endurnýjanlegrar orku sem mestan. Stuðningur við jarðhitanýtingu er 
þungamiðja samstarfs Íslands á vettvangi stofnana á borð við Alþjóðastofnun um málefni endurnýjanlegrar 
orku (e. International Renewable  Energy Agency, IRENA), Átaks SÞ um sjálfbæra orku fyrir alla (e. 
Sustainable Energy for All, SE4All) og Alþjóðabankann. Markmiðið með þátttöku Íslands í IRENA er að 
starfa með öðrum þjóðum sem hafa áhuga á að hraða nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og  greiða fyrir 
aukinni fjármögnun verkefna á þessu sviði. Ísland átti frumkvæði að stofnun Jarðhitabandalagsins (e. 
Geothermal Alliance) innan IRENA en fjöldi aðildarríkja er nú 41, auk 27 stofnana sem taka þátt. 

Samstarf Íslands á sviði endurnýjanlegrar orku fer einnig fram með tvíhliða samstarfi við einstök ríki. 
Þannig hafa íslensk stjórnvöld kortlagt jarðhita í Úkraínu í samstarfi við stjórnvöld þar í landi og unnið með 
yfirvöldum orkumála í Króatíu í sama tilgangi. Frá jarðhitasamstarfi við nokkur ríki í Austur-Afríku og 
starfsemi Jarðhitaskóla Háskóla SÞ á Íslandi er sagt í kafla IV.   
 
Jarðvegsmál  

Ísland hefur lagt áherslu á að landgræðsla og sjálfbær nýting lands sé mikilvæg aðferð til kolefnis-
bindingar og þar með til minnkunar gróðurhúsalofttegunda. Helsti vettvangur til þess að auka vægi land-
nýtingar í heiminum er eyðimerkursamningur Sameinuðu þjóðanna (UN Convention to Combat 

Á grundvelli Parísarsamkomulagsins mun Ísland leitast við að ná sameiginlegu markmiði með ríkjum 
ESB og Noregi um 40% minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda til 2030 miðað við árið 1990. 
Framundan á árinu er að ná samkomulagi við ESB um hlutdeild Íslands.  
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Desertification, UNCCD). Samningurinn er nátengdur loftslagssamningnum og hefur Ísland markvisst 
tengt þessa samninga í málflutningi sínum. Reynsla og þekking Íslendinga í landgræðslu hefur nýst vel í 
baráttunni gegn jarðvegseyðingu og var Ísland á meðal stofnenda vinahóps eyðimerkursamningsins sem 
kom því til leiðar að verndun, endurheimt og stöðvun landeyðingar hlaut sess í heimsmarkmiðunum (15. 
markmið). Landgræðsluskóli Háskóla SÞ á Íslandi vinnur að markmiðum eyðimerkursamningsins, auk þess 
að hafa sterk tengsl við loftslagsmálin. Einnig er sagt frá starfsemi hans í IV. Kafla.  

Hjá Matvæla- og landbúnaðarstofnun SÞ (FAO) er vistað hnattrænt samstarf um jarðvegsmál í þágu 
fæðuöryggis (e. Global Soil Partnership for Food Security) sem íslenskir sérfræðingar hafa tekið þátt í. Á 
vettvangi FAO hefur verið stuðlað að auknu samstarfi milli fastanefndanna um landgræðslumál og beint 
sjónum að mikilvægi jarðvegs fyrir fæðuöryggi. Ísland hefur unnið að því að auka samvinnu milli þeirra 
sem vinna að jarðvegsmálum hjá stofnuninni og þeirra sem vinna að framkvæmd eyðimerkursamnings SÞ. 
Einnig hafa samskipti við skrifstofu jarðvegsdeildar FAO verið aukin með það fyrir augum að efla samstarf 
við sérfræðinga á Íslandi, m.a. við Landgræðsluskólann. 
 
3.6. Fiskveiðar og sjálfbær nýting auðlinda hafsins 

Vegna hinna miklu hagsmuna Íslendinga af sjálfbærri nýtingu auðlinda hafsins hefur Ísland um árabil 
verið leiðandi í alþjóðlegu samstarfi um málefni hafsins og fiskveiðar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, 
Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ (e. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) 
og innan svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunar, s.s.  á vettvangi Norðaustur-Atlantshafs fiskveiðinefndar-
innar (e. North East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC) sem annast stjórn veiða úr deili- og flökku-
stofnum á norðaustanverðu Atlantshafi.  
 

 
Málefni hafsins eru þannig orðin mun fjölþættari og víðtækari en áður. Ísland hefur síðustu mánuði 

tekið þátt í reglulegum fundum um ýmis málefni hafsins, s.s. fundi fiskinefndar FAO (Committee on 
Fisheries, COFI), óformlegum samráðsvettvangi um málefni hafsins, aðildarríkjafundi hafréttar-
samningsins, samningaviðræðum um hafréttarályktun og fiskveiðiályktun allsherjarþings SÞ, reglulegri 
endurskoðun á úthafsveiðisamningnum og úttekt á aðgerðum ríkja til að vernda viðkvæm botnsvæði í hafi 
fyrir skaðvænlegum veiðum. Þá verður haldin ráðstefna á vettvangi Sameinuðu þjóðanna í New York í júní 
2017 um 14. heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna er lýtur að hafinu.  

Starfandi er samráðshópur ráðuneyta undir forystu utanríkisráðuneytisins sem sinnir stefnumótun, 
forgangsröðun verkefna, samræmingu fundasóknar ráðuneyta á erlendum vettvangi og samvinnu þeirra 
varðandi mismunandi viðfangsefni á sviði hafmála. Hópurinn vinnur nú að samræmdri stefnumörkun um 
málefni hafsins, m.a. varðandi mengun og umhverfisbreytingar, lífríki hafsins og sjálfbæra nýtingu, 
hafsbotninn, siglingar og ferðaþjónustu, sem og málefni hafsins á vettvangi þróunarsamvinnu. 

Í marsmánuði fór fram í Reykjavík fundur í viðræðuferli nokkurra ríkja sem eiga fiskveiðihagsmuna og 
annarra hagsmuna að gæta í Norður-Íshafi utan lögsagna ríkja þar. Aðilar að viðræðunum eru Bandaríkin, 
Danmörk (fyrir hönd Grænlands og Færeyja), Ísland, Japan, Kína, Noregur, Kanada, Rússland, Suður-
Kórea og ESB. Vonir standa til að þessu samningaferli muni ljúka á árinu 2017 með bindandi samningi. 
Stefna Íslands hefur verið að halda opnum möguleikum á veiðum á þessu svæði í framtíðinni ef aðstæður 
skapast til þess og að hin tímabundna lokun á veiðar, sem samningsdrög fela í sér, verði ekki varanleg. 
Tryggt verði að virkt vísindasamráð eigi sér stað, og að könnunarveiðar verði mögulegar. Ef aðstæður leyfi 
veiðar sé öruggt að svæðisbundið fiskveiðistjórnunarfyrirkomulag verði sett á fót. 

Engar veiðar í atvinnuskyni eru stundaðar á þessu hafsvæði í dag en samfara minnkun ísbreiðunnar á 
Norðurskautinu eru stór hafsvæði  að opnast og gætu falið í sér möguleika til fiskveiða í ríkari mæli. Í 
viðræðunum hafa sendinefndir ríkjanna lýst yfir áhuga á að takmarka allar veiðar á þessu svæði þar til 
nægileg vísindaleg vitneskja liggur fyrir til að tryggja sjálfbærar veiðar. Aðilarnir hafa unnið að því að 
styrkja vísindalegt samstarf þar sem stefnt er að samhæfingu rannsókna og samnýtingu upplýsinga. 

Ísland tekur virkan þátt í aðildarfundum Samningsins um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og 
plantna í útrýmingarhættu (e. Convention on International Trade in Endangered Spieces of Wild Flora and 
Fauna, CITES). Á vettvangi samningsins hefur Ísland almennt lagst gegn listunartillögum á nytjastofnum 
sjávar á þeim forsendum að fiskveiðistjórnun sé ekki á valdsviði CITES-samningsins heldur sé það á 
ábyrgð einstakra ríkja og fiskveiðistofnana að koma á betri stjórnun og tryggja sjálfbæra nýtingu. Þessi 

Ísland leggur áherslu á málefni hafsins í tengslum við sjálfbæra nýtingu auðlinda þess, afleiðingar 
loftslagsbreytinga á hafið, umhverfisverndarsjónarmið, mengun og súrnun sjávar, verndun og nýtingu 
líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu, áhrif breytinga á norðurslóðum á hafið og tengsl þróunarmála og 
hafsins.  
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sjónarmið voru undirstrikuð í málflutningi Íslands á 17. aðildarríkjaþingi samningsins síðastliðið haust í 
Jóhannesarborg í Suður-Afríku.  
 
3.7. Norðaustur-Atlantshafs fiskveiðinefndin (NEAFC) 

Tæpur þriðjungur verðmæta íslensks sjávarútvegs á rætur að rekja til fiskistofna sem semja þarf um 
nýtingu á við aðrar þjóðir á grundvelli úthafsveiðisamningsins. Nú er svo komið að engir samningar eru í 
gildi milli þjóða á norðaustanverðu Atlantshafi um heildarstjórn veiða úr mikilvægustu deilistofnunum, þ.e. 
makríl, síld og kolmunna. Viðræður strandríkja hafa nú um árabil ekki skilað samkomulagi þjóðanna um 
stjórn veiðanna. Það helgast m.a. af miklum umhverfisbreytingum í hafinu sem leitt hafa til breyttrar 
útbreiðslu og göngumynsturs þessara mikilvægu fiskistofna en einnig skortir skýr viðmið um skiptingu 
aflaheimilda. Á árinu 2016 störfuðu tveir vinnuhópar á vegum NEAFC sem ætlað var að ræða og meta 
hvernig betur megi standa að samningum milli strandríkja um skiptingu deilistofna og hvaða þættir eigi að 
ráða skiptihlutföllum. Ísland tók þátt í þessari vinnu, sem vænta má að ljúki á árinu 2017. 

Á ársfundi NEAFC í nóvember 2016 lagði Ísland enn sem fyrr áherslu á að stöðva veiðar á karfa á 
Reykjaneshrygg en fyrir fundinum lá nú í fyrsta sinn ráðgjöf frá Alþjóðahafrannsóknaráðinu (e. 
International Council for the Exploration of the Sea, ICES) um að engar veiðar skyldu stundaðar næstu tvö 
árin. Um er að ræða tvo sérstaka karfastofna sem báðir hafa verið ofveiddir um árabil og eru í verulegri 
hættu ef ekkert er að gert. Rússland hefur ekki viljað viðurkenna stofnmat ICES og setur sér einhliða kvóta 
sem er tvisvar til þrisvar sinnum meiri en ráðlögð heildarveiði. ESB, Færeyjar og Grænland hafa talið 
óásættanlegt að Rússar stundi einir veiðar og lögðu fram tillögu um takmarkaðar veiðar. Tillaga Íslands um 
veiðibann árin 2017 og 2018 náði ekki fram að ganga en samþykktar voru veiðar sem nema 7500 tonna 
heildarveiði fyrir 2017. Rússland ákvað einhliða kvóta sem nemur 25 þúsund tonnum, þannig að heildar-
veiðin mun verða um 30 þúsund tonn.  

Sem fyrr er það stefna Íslands að ná samningum við hluteigandi þjóðir um heildarstjórn og skiptingu á 
hverjum og einum deilistofni sem Íslendingar eiga réttmæta kröfu á að nýta í samvinnu við aðrar þjóðir. Þar 
skulu vera að leiðarljósi sanngjörn sjónarmið Íslands sem strandríkis og þjóðar með ríka sjávarútvegs-
hagsmuni, auk sjálfbærni- og varúðarsjónarmiða. 
  
3.8. Fiskimál á vettvangi Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ (FAO) 

Ísland á sæti í stjórn Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ (FAO) og fer jafnframt með formennsku í 
norrænu samráði um málefni stofnunarinnar. Þetta hlutverk hefur gefið gott tækifæri til að vinna að fram-
gangi málefna hafsins, sjálfbærrar þróunar og fæðuöryggis í samræmi við heimsmarkmiðin. Ísland hefur 
ávallt lagt áherslu á mikilvægi fæðuöryggismála í þróunarsamvinnu. Var Ísland kosið til setu í 
framkvæmdaráði Alþjóðlegu fæðuöryggisnefndarinnar (Committee on World Food Security, CFS) og 
varaformennsku nefndarinnar árið 2016.  

 

 
Fiskinefnd FAO (COFI) er helsti alþjóðlegi vettvangurinn fyrir stefnumörkun í sjálfbærri nýtingu auðlinda 
hafsins.  Mikið starf er unnið hjá fiskideild stofnunarinnar í baráttunni gegn ólöglegum fiskveiðum en 
merkur áfangi náðist árið 2016 þegar samningurinn um aðgerðir hafnríkja til að fyrirbyggja, hindra og 
uppræta ólöglegar, ótilkynntar og eftirlitslausar veiðar (e. Agreement on Port State Measures to Prevent, 
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing), sem samið var um á vettvangi FAO, 
tók gildi. Í tengslum við baráttuna gegn ólöglegum fiskveiðum stendur yfir vinna um gerð alheimsskrár 
fyrir fiskiskip með stuðningi nokkurra ríkja, þ.m.t. Íslands. Árið 2016 hófust samningaviðræður um 
leiðbeiningar fyrir veiðivottorðakerfi fyrir fiskveiðar, og stýrði fastafulltrúi Ísland þeim viðræðum. 
Samningaviðræðum lauk í apríl á þessu ári og verða leiðbeiningarnar lagðar fyrir ráðstefnu FAO til 
samþykktar. Leiðbeiningarnar eru taldar verða mikilvægt tæki í baráttunni gegn ólöglegum fiskveiðum í 
heiminum." 
   Rauði þráðurinn í stefnu Íslands í málefnum hafsins á alþjóðavettvangi er mikilvægi svæðisbundinna 
fiskveiðistjórnunarsamtaka fyrir veiðar á stofnum utan lögsögu ríkja. Þar sem slíku er ekki fyrir að fara á 
svæðum þar sem veikburða þróunarríki eiga í hlut hefur fiskideildin verið í lykilhlutverki. Stuðningur FAO 
við þessi svæðasamtök takmarkast þó við þá fjármuni sem tiltækir eru til verkefna. Til þess að efla þennan 
þátt starfsins hjá FAO kostaði Ísland stöðu sérfræðings í fiskideild stofnunarinnar á árinu 2016 í því skyni 

Fiskinefnd FAO, sem fjallar um fiskveiðar og fiskeldi, er ótvírætt mikilvægasti vettvangurinn fyrir Ísland 
á sviði nýtingar auðlinda hafsins. Rauði þráðurinn í stefnu Íslands í málefnum hafsins á alþjóðavettvangi 
er mikilvægi sterkra svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarsamtaka fyrir veiðar úr stofnum utan lögsögu 
ríkja. Ísland á sæti í stjórn FAO 2014-2017. 
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að styðja við uppbyggingu sjóðs á vegum úthafsveiðisamningsins sem ætlað er að styrkja svæðisbundin 
fiskveiðistjórnunarsamtök, sérstaklega á meðal þróunarríkja. Auk þess starfaði sérfræðingurinn að tengingu 
FAO við málefni hafsins og íbúa á norðurslóðum, auk mótunar þróunarverkefna í Afríku. 

Þegar Ísland tók sæti í stjórn FAO árið 2014 var unnið að því að auka samvinnu milli deilda Háskóla SÞ 
á Íslandi og stofnana Sameinuðu þjóðanna í Róm. Tekist hefur að koma á samstarfi milli 
Sjávarútvegsskólans og Landgræðsluskólans við Alþjóðasjóðinn um þróun landbúnaðar (e. International 
Fund for Agricultural  Development, IFAD) og Jafnréttisskólans við Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna 
(e. World Food Programme, WFP). 

 
3.9. Markmið og starfið framundan 

1. Unnið verði að innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna með skilvirkum hætti fyrir 
fyrirtöku á sérstökum ráðherravettvangi um mitt ár 2018. 

2. Að standa áfram vörð um mannréttindi á alþjóðavettvangi með öflugum málatilbúnaði innan 
alþjóðastofnana og í tvíhliða samskiptum við önnur ríki. 

3.  Ísland staðsetji sig áfram meðal ríkja sem eru leiðandi í stefnumörkun í loftslagsmálum á 
alþjóðavettvangi. Í því skyni verði lögð áhersla á samþættingu loftslagsmála í utanríkisstefnunni og 
framkvæmd Parísarsamningsins.  

4. Haldið verði á lofti sjónarmiðum sjálfbærrar nýtingar í auðlindamálum og samningum innan 
svæðissamtaka og á alþjóðavettvangi. 

5.  Þátttaka í viðræðuferli ríkja sem eiga fiskveiðihagsmuna og annarra hagsmuna að gæta í Norður-
Íshafi utan lögsagna ríkja í Norður-Íshafi. 

 
 
4. ÞJÓÐRÉTTARMÁL  

 
4.1. Samningar Íslands við erlend ríki 

Líkt og undanfarin ár hefur verið lögð áhersla á gerð upplýsingaskipta- og tvísköttunarsamninga við 
erlend ríki til að koma í veg fyrir tvísköttun og skattaundanskot. Gerður var samningur á tímabilinu milli 
Íslands og  Furstadæmisins Liechtenstein til að afnema tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir 
og til að koma í veg fyrir skattsvik og skattundanskot. Samningurinn öðlaðist gildi 14. desember 2016. Þá 
var staðfestur samningur milli Íslands og Lýðveldisins Austurríkis til að komast hjá tvísköttun og koma í 
veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, og öðlaðist samningurinn gildi 1. mars 2017. Þá var 
nokkrum fríverslunarsamningum, sem Ísland á aðild að, breytt á tímabilinu.  
 
Tafla 1. Ísland staðfesti eftirtaldar ákvarðanir og bókanir við fríverslunarsamninga, og er gildis-
takan tiltekin í þeim tilvikum þegar breytingin hefur öðlast gildi.  

 
Heiti samnings Gildistaka  
Ákvörðun sameiginlegrar nefndar EFTA-ríkjanna og Suður-Kóreu nr. 2/2015 frá 
1. maí 2015 um breytingu á viðauka I við fríverslunarsamning milli EFTA-ríkja 
og Lýðveldisins Suður-Kóreu 
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sjónarmið voru undirstrikuð í málflutningi Íslands á 17. aðildarríkjaþingi samningsins síðastliðið haust í 
Jóhannesarborg í Suður-Afríku.  
 
3.7. Norðaustur-Atlantshafs fiskveiðinefndin (NEAFC) 

Tæpur þriðjungur verðmæta íslensks sjávarútvegs á rætur að rekja til fiskistofna sem semja þarf um 
nýtingu á við aðrar þjóðir á grundvelli úthafsveiðisamningsins. Nú er svo komið að engir samningar eru í 
gildi milli þjóða á norðaustanverðu Atlantshafi um heildarstjórn veiða úr mikilvægustu deilistofnunum, þ.e. 
makríl, síld og kolmunna. Viðræður strandríkja hafa nú um árabil ekki skilað samkomulagi þjóðanna um 
stjórn veiðanna. Það helgast m.a. af miklum umhverfisbreytingum í hafinu sem leitt hafa til breyttrar 
útbreiðslu og göngumynsturs þessara mikilvægu fiskistofna en einnig skortir skýr viðmið um skiptingu 
aflaheimilda. Á árinu 2016 störfuðu tveir vinnuhópar á vegum NEAFC sem ætlað var að ræða og meta 
hvernig betur megi standa að samningum milli strandríkja um skiptingu deilistofna og hvaða þættir eigi að 
ráða skiptihlutföllum. Ísland tók þátt í þessari vinnu, sem vænta má að ljúki á árinu 2017. 

Á ársfundi NEAFC í nóvember 2016 lagði Ísland enn sem fyrr áherslu á að stöðva veiðar á karfa á 
Reykjaneshrygg en fyrir fundinum lá nú í fyrsta sinn ráðgjöf frá Alþjóðahafrannsóknaráðinu (e. 
International Council for the Exploration of the Sea, ICES) um að engar veiðar skyldu stundaðar næstu tvö 
árin. Um er að ræða tvo sérstaka karfastofna sem báðir hafa verið ofveiddir um árabil og eru í verulegri 
hættu ef ekkert er að gert. Rússland hefur ekki viljað viðurkenna stofnmat ICES og setur sér einhliða kvóta 
sem er tvisvar til þrisvar sinnum meiri en ráðlögð heildarveiði. ESB, Færeyjar og Grænland hafa talið 
óásættanlegt að Rússar stundi einir veiðar og lögðu fram tillögu um takmarkaðar veiðar. Tillaga Íslands um 
veiðibann árin 2017 og 2018 náði ekki fram að ganga en samþykktar voru veiðar sem nema 7500 tonna 
heildarveiði fyrir 2017. Rússland ákvað einhliða kvóta sem nemur 25 þúsund tonnum, þannig að heildar-
veiðin mun verða um 30 þúsund tonn.  

Sem fyrr er það stefna Íslands að ná samningum við hluteigandi þjóðir um heildarstjórn og skiptingu á 
hverjum og einum deilistofni sem Íslendingar eiga réttmæta kröfu á að nýta í samvinnu við aðrar þjóðir. Þar 
skulu vera að leiðarljósi sanngjörn sjónarmið Íslands sem strandríkis og þjóðar með ríka sjávarútvegs-
hagsmuni, auk sjálfbærni- og varúðarsjónarmiða. 
  
3.8. Fiskimál á vettvangi Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ (FAO) 

Ísland á sæti í stjórn Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ (FAO) og fer jafnframt með formennsku í 
norrænu samráði um málefni stofnunarinnar. Þetta hlutverk hefur gefið gott tækifæri til að vinna að fram-
gangi málefna hafsins, sjálfbærrar þróunar og fæðuöryggis í samræmi við heimsmarkmiðin. Ísland hefur 
ávallt lagt áherslu á mikilvægi fæðuöryggismála í þróunarsamvinnu. Var Ísland kosið til setu í 
framkvæmdaráði Alþjóðlegu fæðuöryggisnefndarinnar (Committee on World Food Security, CFS) og 
varaformennsku nefndarinnar árið 2016.  

 

 
Fiskinefnd FAO (COFI) er helsti alþjóðlegi vettvangurinn fyrir stefnumörkun í sjálfbærri nýtingu auðlinda 
hafsins.  Mikið starf er unnið hjá fiskideild stofnunarinnar í baráttunni gegn ólöglegum fiskveiðum en 
merkur áfangi náðist árið 2016 þegar samningurinn um aðgerðir hafnríkja til að fyrirbyggja, hindra og 
uppræta ólöglegar, ótilkynntar og eftirlitslausar veiðar (e. Agreement on Port State Measures to Prevent, 
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing), sem samið var um á vettvangi FAO, 
tók gildi. Í tengslum við baráttuna gegn ólöglegum fiskveiðum stendur yfir vinna um gerð alheimsskrár 
fyrir fiskiskip með stuðningi nokkurra ríkja, þ.m.t. Íslands. Árið 2016 hófust samningaviðræður um 
leiðbeiningar fyrir veiðivottorðakerfi fyrir fiskveiðar, og stýrði fastafulltrúi Ísland þeim viðræðum. 
Samningaviðræðum lauk í apríl á þessu ári og verða leiðbeiningarnar lagðar fyrir ráðstefnu FAO til 
samþykktar. Leiðbeiningarnar eru taldar verða mikilvægt tæki í baráttunni gegn ólöglegum fiskveiðum í 
heiminum." 
   Rauði þráðurinn í stefnu Íslands í málefnum hafsins á alþjóðavettvangi er mikilvægi svæðisbundinna 
fiskveiðistjórnunarsamtaka fyrir veiðar á stofnum utan lögsögu ríkja. Þar sem slíku er ekki fyrir að fara á 
svæðum þar sem veikburða þróunarríki eiga í hlut hefur fiskideildin verið í lykilhlutverki. Stuðningur FAO 
við þessi svæðasamtök takmarkast þó við þá fjármuni sem tiltækir eru til verkefna. Til þess að efla þennan 
þátt starfsins hjá FAO kostaði Ísland stöðu sérfræðings í fiskideild stofnunarinnar á árinu 2016 í því skyni 

Fiskinefnd FAO, sem fjallar um fiskveiðar og fiskeldi, er ótvírætt mikilvægasti vettvangurinn fyrir Ísland 
á sviði nýtingar auðlinda hafsins. Rauði þráðurinn í stefnu Íslands í málefnum hafsins á alþjóðavettvangi 
er mikilvægi sterkra svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarsamtaka fyrir veiðar úr stofnum utan lögsögu 
ríkja. Ísland á sæti í stjórn FAO 2014-2017. 
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að styðja við uppbyggingu sjóðs á vegum úthafsveiðisamningsins sem ætlað er að styrkja svæðisbundin 
fiskveiðistjórnunarsamtök, sérstaklega á meðal þróunarríkja. Auk þess starfaði sérfræðingurinn að tengingu 
FAO við málefni hafsins og íbúa á norðurslóðum, auk mótunar þróunarverkefna í Afríku. 

Þegar Ísland tók sæti í stjórn FAO árið 2014 var unnið að því að auka samvinnu milli deilda Háskóla SÞ 
á Íslandi og stofnana Sameinuðu þjóðanna í Róm. Tekist hefur að koma á samstarfi milli 
Sjávarútvegsskólans og Landgræðsluskólans við Alþjóðasjóðinn um þróun landbúnaðar (e. International 
Fund for Agricultural  Development, IFAD) og Jafnréttisskólans við Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna 
(e. World Food Programme, WFP). 

 
3.9. Markmið og starfið framundan 

1. Unnið verði að innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna með skilvirkum hætti fyrir 
fyrirtöku á sérstökum ráðherravettvangi um mitt ár 2018. 

2. Að standa áfram vörð um mannréttindi á alþjóðavettvangi með öflugum málatilbúnaði innan 
alþjóðastofnana og í tvíhliða samskiptum við önnur ríki. 

3.  Ísland staðsetji sig áfram meðal ríkja sem eru leiðandi í stefnumörkun í loftslagsmálum á 
alþjóðavettvangi. Í því skyni verði lögð áhersla á samþættingu loftslagsmála í utanríkisstefnunni og 
framkvæmd Parísarsamningsins.  

4. Haldið verði á lofti sjónarmiðum sjálfbærrar nýtingar í auðlindamálum og samningum innan 
svæðissamtaka og á alþjóðavettvangi. 

5.  Þátttaka í viðræðuferli ríkja sem eiga fiskveiðihagsmuna og annarra hagsmuna að gæta í Norður-
Íshafi utan lögsagna ríkja í Norður-Íshafi. 

 
 
4. ÞJÓÐRÉTTARMÁL  

 
4.1. Samningar Íslands við erlend ríki 

Líkt og undanfarin ár hefur verið lögð áhersla á gerð upplýsingaskipta- og tvísköttunarsamninga við 
erlend ríki til að koma í veg fyrir tvísköttun og skattaundanskot. Gerður var samningur á tímabilinu milli 
Íslands og  Furstadæmisins Liechtenstein til að afnema tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir 
og til að koma í veg fyrir skattsvik og skattundanskot. Samningurinn öðlaðist gildi 14. desember 2016. Þá 
var staðfestur samningur milli Íslands og Lýðveldisins Austurríkis til að komast hjá tvísköttun og koma í 
veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, og öðlaðist samningurinn gildi 1. mars 2017. Þá var 
nokkrum fríverslunarsamningum, sem Ísland á aðild að, breytt á tímabilinu.  
 
Tafla 1. Ísland staðfesti eftirtaldar ákvarðanir og bókanir við fríverslunarsamninga, og er gildis-
takan tiltekin í þeim tilvikum þegar breytingin hefur öðlast gildi.  
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undirritaðir á síðasta ári. Alþingi samþykkti nýverið þingsályktun um heimild til fullgildingar samningsins 
við Georgíu og tillaga til þingsályktunar um fullgildingu samningsins við Filippseyjar hefur verið lögð fram 
á yfirstandandi þingi. Hinn 19. október 2016 var staðfestur samningur um breytingu á bókun 4 við 
samninginn milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, og tók breytingin gildi 18. 
nóvember 2016. Þá var staðfestur samningur um breytingu á samningi milli EFTA-ríkjanna um stofnun 
eftirlitsstofnunar og dómstóls með því að bæta nýrri 25. gr. a og nýrri bókun 6 við samninginn sem öðlaðist 
gildi 25. nóvember 2016. 
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Þá fullgilti Ísland samning SÞ um réttindi fatlaðs fólks 21. september 2016 og öðlaðist samningurinn 

gildi 23. október 2016. Ísland fullgilti Parísarsamning SÞ  20. september 2016 og öðlaðist samningurinn 
gildi 4. nóvember 2016. Parísarsamningurinn myndar ramma utan um skuldbindingar sem ríkin hafa 
sjálfviljug sett fram í því skyni að halda hitastigi jarðar vel undir 2°C. Samningurinn tók gildi eftir að 55 
aðilar, sem eru ábyrgir fyrir 55% af útblæstri heimsins, höfðu fullgilt hann. Ísland afhenti fullgildingarskjal 
sitt 21. september 2016 í New York. Ísland fullgilti breytingar á Rómarsamþykktinni um Alþjóðlega 
sakamáladómstólinn viðvíkjandi glæpum gegn friði 2. júní 2016 sem öðluðust gildi 17. júní 2016. Ísland 
staðfesti einnig viðbótarsamning við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Svartfjallalands að 
Atlantshafsbandalaginu 8. júní 2016. 

Ísland staðfesti bókun um breytingu á Marakesh-samningnum um stofnun Alþjóðaviðskipta-
stofnunarinnar (e. World Trade Organization, WTO) þess efnis að fella viðauka við bókunina, sem er 
samningur um viðskiptaliprun (e. Trade Facilitation Agreement), inn í Marakesh-samninginn. Bókunin 
hefur ekki öðlast gildi þar sem tiltekinn lágmarksfjöldi ríkja hefur ekki staðfest hana. Þá var einnig staðfest 
samkomulag um breytingu á samningi milli Norðurlandanna um aðgang að æðri menntun, og öðlaðist hún 
gildi 10. desember 2016. Hinn 8. maí 2016 var samþykkt þingsályktunartillaga um staðfestingu samnings milli 
Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2016. Þá var staðfestur 
samningur milli Íslands og Kína um undanþágu fyrir handhafa diplómatískra vegabréfa frá vegabréfsáritun til 
stuttrar dvalar þann 4. apríl 2017. 

Verið er að ljúka við fullgildingu á breytingum á samningi milli Norðurlandanna um stofnun norræns 
þróunarsjóðs fyrir vestnorrænu löndin. Samningurinn hefur þegar verið fullgiltur af öðrum Norðurlöndum 
og undirritaður af Íslands hálfu. Einnig er verið að ljúka við fullgildingu á viðbótarbókun við 
Evrópusáttmála um sjálfsstjórn sveitarfélaga, um rétt til þátttöku í málefnum sveitarstjórna. Þá stendur til 
að undirrita og fullgilda viðauka nr. IV og VI við alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum 
(MARPOL-samningurinn). Einnig hefur verið undirritaður tvíhliða samningur við Bandaríkin um 
almannatryggingar sem ráðgert er að staðfesta á næstunni. Enn fremur liggur fyrir að ljúka við fullgildingu 
samningsviðauka 15 við mannréttinda-sáttmála Evrópu og evrópsku handtökuskipunarinnar. Þá vinna 
utanríkisráðuneytið og önnur ráðuneyti að ýmsum samningum við erlend ríki sem geta komið til 
staðfestingar eða fullgildingar á árinu. Til dæmis má nefna upplýsingaskiptasamning við Sameinuðu 
arabísku furstadæmin, loftferðasamninga, tvísköttunarsamninga, fríverslunarsamninga og upplýsinga-
skiptasamninga. Þá má einnig gera fastlega ráð fyrir að staðfestur verði samningur milli Íslands og Færeyja 
um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu vegna ársins 2017 á árinu.  
 
4.2. Hafréttarmál  

Vegna hinna miklu hagsmuna Íslands af nýtingu hafsins, þ.m.t. sjálfbærum fiskveiðum, hefur Ísland um 
árabil verið leiðandi í alþjóðlegu samstarfi varðandi hafrétt og fiskveiðar, einkanlega á vettvangi 
Sameinuðu þjóðanna. Ísland hefur ætíð staðið vörð um hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna og þau 
réttindi sem hann tryggir ríkjum, m.a. innan efnahagslögsögu og í landgrunninu. Þessari grunnstefnu verður 
áfram fylgt í þessum málaflokki.  

 
Verndun og sjálfbær nýting líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu utan lögsögu ríkja (BBNJ) 

Ætlunin er að fundir undirbúningsnefndar um gerð samnings um verndun og sjálfbæra nýtingu líffræði-
legrar fjölbreytni í hafinu utan lögsögu ríkja (e. Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNJ) skili 
skýrslu til allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna fyrir árslok 2017 þar sem gerðar verða tillögur um 
efnisþætti alþjóðasamnings um sama efni. Í framhaldinu má búast við því að allsherjarþingið ákveði að 
hefja formlegar viðræður um gerð samningsins. Viðfangsefni samningsins yrði víðtækt og þverfaglegt, því 
að það snertir hafrétt, allar gerðir hafrannsókna, umhverfismál, líffræðilega fjölbreytni, líftækni og 
erfðaefni í lífrænum auðlindum, fiskveiðar, einkaleyfarétt, o.m.fl. Stefna Íslands í starfi undirbúnings-
nefndarinnar hefur mótast af sjávarútvegshagsmunum landsins. Ísland hefur lagt áherslu á að alþjóða-
samningur um þetta efni eigi ekki að raska og geti ekki raskað þeim hagsmunum sem þegar hefur verið 
samið um í öðrum alþjóðasamningum, s.s. hafréttarsamningnum, úthafsveiðisamningnum, samningum 
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, o.fl. Einkum og sér í lagi geti fiskveiðar ekki verið hluti af viðfangs-
efni framtíðarsamnings um þetta efni. Meðal annars þarf að taka afstöðu til þess í samningnum hvernig 
hinn nýi samningur og aðrir samningar, sem eru til staðar, geti staðið hlið við hlið. Annað álitamál, sem 

Á árinu 2017 tekur Ísland þátt í fundum undirbúningsnefndar um gerð nýs framkvæmdasamnings undir 
hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna um vernd og sjálfbæra nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu 
utan lögsögu ríkja (BBNJ). Ráðgert er að starfi undirbúningsnefndarinnar ljúki í júlí 2017. 
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mikið er rætt, er dreifing ágóða af nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni á úthafinu. Þar hefur Ísland verið 
fylgjandi sanngjarnri dreifingu hagsmuna annarra en fjárhagslegra, s.s. upplýsinga- og rannsóknaniður-
staðna.  

 
Landgrunnsmál 

Í mars 2016 afgreiddi landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna tillögur sínar vegna hlutagreinargerðar 
íslenskra stjórnvalda um ytri mörk íslenska landgrunnsins utan 200 sjómílna sem skilað var til nefndarinnar 
í apríl 2009. Náði greinargerðin annars vegar til Ægisdjúps í suðurhluta Síldarsmugunnar og hins vegar til 
vestur- og suðurhluta Reykjaneshryggjar. Greinargerðin tók hins vegar hvorki til hins umdeilda Hatton 
Rockall-svæðis, sem er hluti af íslenska landgrunninu, og Bretland, Írland og Danmörk/Færeyjar gera 
einnig tilkall til, né austurhluta Reykjaneshryggjar sem skarast við það svæði. Greinargerðum um þessi 
svæði verður skilað síðar.  

Tillaga landgrunnsnefndarinnar hvað Ægisdjúp varðar er að fallist er á kröfur Íslands í samræmi við 
upprunalega greinargerð þar um. Hvað Reykjaneshrygg varðar féllst landgrunnsnefndin á þá punkta sem 
marka hinn svokallaða hlíðarfót sem grundvallar ytri mörk landgrunnsins, innan 350 sjómílna frá 
grunnlínum, en ekki þá punkta sem liggja þar fyrir utan. Taldi nefndin að fyrirliggjandi gögn væru ekki 
nægilega afgerandi (e. inconclusive) fyrir svæðið utan 350 sjómílna til stuðnings kröfum Íslands um að 
Reykjaneshryggurinn teljist náttúrulegur hluti landsins. 

Ísland kynnti greinargerð sína fyrir landgrunnsnefndinni á árinu 2013. Í framhaldinu fóru fram fimm 
fundarlotur með sérstakri undirnefnd, sem skipuð var til að fjalla um greinargerð Íslands, ásamt 
framlagningu viðbótargagna, með það að markmiði að ná sameiginlegum skilningi um ytri mörk íslenska 
landgrunnsins. Lagt var til grundvallar að sá hluti Mið-Atlantshafshryggjarins, sem væri undir skýrum 
áhrifum heita reitsins undir Íslandi og skæri sig frá hryggnum að öðru leyti, skyldi teljast til landgrunns 
Íslands. Undirnefndin kynnti tillögur sínar fyrir landgrunnsnefndinni í mars 2014, sem afgreiddi tillögur 
sínar í mars 2016, eins og áður sagði. Nefndin hafði þá haft málið til umfjöllunar í tvö ár án nokkurrar 
aðkomu íslenskra stjórnvalda. Í tillögu sinni vék landgrunnsnefndin, án nokkurs rökstuðnings, töluvert frá 
niðurstöðu undirnefndarinnar þar sem sameiginlegur jarðfræðilegur skilningur hafði skapast varðandi 
skilgreiningu ytri marka og víðáttu landgrunnsins.  

Niðurstaða landgrunnsnefndarinnar er sett fram í formi tillögu til stjórnvalda. Fallist stjórnvöld á tillögu 
nefndarinnar telst ákvörðun um ytri mörk á þeim grunni bindandi samkvæmt hafréttarsamningnum. Fallist 
stjórnvöld ekki á tillögu nefndarinnar gerir samningurinn hins vegar ráð fyrir að stjórnvöld geti skilað 
endurskoðaðri greinargerð til nefndarinnar innan hæfilegs tíma. Tillaga landgrunnsnefndarinnar um 
Ægisdjúp gerir íslenskum stjórnvöldum kleift, á grundvelli 76. gr. hafréttarsamningsins, að ákveða ytri 
mörk landgrunnsins á því svæði á endanlegan og bindandi hátt í samræmi við tillögur nefndarinnar. 
Samhliða undirbúningi þess stendur yfir vinna við formlegan frágang samnings við Noreg og 
Danmörk/Færeyjar, sem hafa einnig tilkall til landgrunns á þessu svæði, um innbyrðis skiptingu þeirra 
réttinda.  

Hvað Reykjaneshrygg varðar er nú unnið að framhaldi málsins fyrir suður- og vesturhluta hryggjarins á 
grundvelli hinnar vönduðu niðurstöðu undirnefndarinnar með það fyrir augum að styrkja röksemdir Íslands. 
Þá hefur um nokkurt skeið verið unnið að afmörkun landgrunns austurhluta Reykjaneshryggjar á grundvelli 
hins sameiginlega skilnings sem skapaðist með undirnefnd landgrunnsnefndarinnar með það að markmiði 
að gefa heildstæða mynd af öllu svæðinu. 

 
4.3. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn 

Ísland hefur allt frá stofnun Alþjóðlega sakamáladómstólsins árið 2002 stutt dómstólinn og varið gildi 
hans. Þannig var Ísland 29. ríkið af 30 sem þurfti til að fullgilda svokallaðar Kampala-viðbætur um glæpi 
gegn friði. Ísland á því mikilvægan þátt í því að hægt verður að virkja lögsögu dómstólsins yfir slíkum 
glæpum á þessu ári taki aðildarríkin ákvörðun þar að lútandi. 

Um langa hríð hefur óánægja kraumað hjá mörgum Afríkuríkjum sem telja að dómstóllinn einbeiti sér 
að glæpum í Afríku en horfi framhjá glæpum í löndum annarra heimsálfa. Þannig sé langstærsti hluti 
rannsókna, ákæra og dómsmála vegna mála Afríku og gegn Afríkubúum. Haustið 2016 braust óánægja 
margra Afríkuríkja með þetta út. Í kjölfar þess að dómstóllinn hóf rannsókn á máli í Búrúndí og setti ofan í 
við Suður-Afríku fyrir að handtaka ekki aðila sem dómstóllinn hafði ákært afturkölluðu þrjú Afríkuríki; 
Suður-Afríka, Gambía og Búrúndi, aðild sína að dómstólnum. Það er í fyrsta skipti sem slíkt gerist; eðli 
málsins samkvæmt skaða afturkallanir dómstólinn töluvert og urðu þær flestum ríkjum umtalsefni á 
aðildarríkjaráðstefnu hans í nóvember 2016. Nýlega hafa Suður-Afríka og Gambía lýst því yfir að þau hafi 
hætt við að afturkalla aðild sína að dómstólnum. Hins vegar kunna afturkallanir aðildarríkja að hafa áfram 
rík áhrif á starf dómstólsins, því að á ríkjaráðstefnu Afríkusambandsins í lok janúar 2017 var samþykkt 
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Þá fullgilti Ísland samning SÞ um réttindi fatlaðs fólks 21. september 2016 og öðlaðist samningurinn 

gildi 23. október 2016. Ísland fullgilti Parísarsamning SÞ  20. september 2016 og öðlaðist samningurinn 
gildi 4. nóvember 2016. Parísarsamningurinn myndar ramma utan um skuldbindingar sem ríkin hafa 
sjálfviljug sett fram í því skyni að halda hitastigi jarðar vel undir 2°C. Samningurinn tók gildi eftir að 55 
aðilar, sem eru ábyrgir fyrir 55% af útblæstri heimsins, höfðu fullgilt hann. Ísland afhenti fullgildingarskjal 
sitt 21. september 2016 í New York. Ísland fullgilti breytingar á Rómarsamþykktinni um Alþjóðlega 
sakamáladómstólinn viðvíkjandi glæpum gegn friði 2. júní 2016 sem öðluðust gildi 17. júní 2016. Ísland 
staðfesti einnig viðbótarsamning við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Svartfjallalands að 
Atlantshafsbandalaginu 8. júní 2016. 

Ísland staðfesti bókun um breytingu á Marakesh-samningnum um stofnun Alþjóðaviðskipta-
stofnunarinnar (e. World Trade Organization, WTO) þess efnis að fella viðauka við bókunina, sem er 
samningur um viðskiptaliprun (e. Trade Facilitation Agreement), inn í Marakesh-samninginn. Bókunin 
hefur ekki öðlast gildi þar sem tiltekinn lágmarksfjöldi ríkja hefur ekki staðfest hana. Þá var einnig staðfest 
samkomulag um breytingu á samningi milli Norðurlandanna um aðgang að æðri menntun, og öðlaðist hún 
gildi 10. desember 2016. Hinn 8. maí 2016 var samþykkt þingsályktunartillaga um staðfestingu samnings milli 
Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2016. Þá var staðfestur 
samningur milli Íslands og Kína um undanþágu fyrir handhafa diplómatískra vegabréfa frá vegabréfsáritun til 
stuttrar dvalar þann 4. apríl 2017. 

Verið er að ljúka við fullgildingu á breytingum á samningi milli Norðurlandanna um stofnun norræns 
þróunarsjóðs fyrir vestnorrænu löndin. Samningurinn hefur þegar verið fullgiltur af öðrum Norðurlöndum 
og undirritaður af Íslands hálfu. Einnig er verið að ljúka við fullgildingu á viðbótarbókun við 
Evrópusáttmála um sjálfsstjórn sveitarfélaga, um rétt til þátttöku í málefnum sveitarstjórna. Þá stendur til 
að undirrita og fullgilda viðauka nr. IV og VI við alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum 
(MARPOL-samningurinn). Einnig hefur verið undirritaður tvíhliða samningur við Bandaríkin um 
almannatryggingar sem ráðgert er að staðfesta á næstunni. Enn fremur liggur fyrir að ljúka við fullgildingu 
samningsviðauka 15 við mannréttinda-sáttmála Evrópu og evrópsku handtökuskipunarinnar. Þá vinna 
utanríkisráðuneytið og önnur ráðuneyti að ýmsum samningum við erlend ríki sem geta komið til 
staðfestingar eða fullgildingar á árinu. Til dæmis má nefna upplýsingaskiptasamning við Sameinuðu 
arabísku furstadæmin, loftferðasamninga, tvísköttunarsamninga, fríverslunarsamninga og upplýsinga-
skiptasamninga. Þá má einnig gera fastlega ráð fyrir að staðfestur verði samningur milli Íslands og Færeyja 
um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu vegna ársins 2017 á árinu.  
 
4.2. Hafréttarmál  

Vegna hinna miklu hagsmuna Íslands af nýtingu hafsins, þ.m.t. sjálfbærum fiskveiðum, hefur Ísland um 
árabil verið leiðandi í alþjóðlegu samstarfi varðandi hafrétt og fiskveiðar, einkanlega á vettvangi 
Sameinuðu þjóðanna. Ísland hefur ætíð staðið vörð um hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna og þau 
réttindi sem hann tryggir ríkjum, m.a. innan efnahagslögsögu og í landgrunninu. Þessari grunnstefnu verður 
áfram fylgt í þessum málaflokki.  

 
Verndun og sjálfbær nýting líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu utan lögsögu ríkja (BBNJ) 

Ætlunin er að fundir undirbúningsnefndar um gerð samnings um verndun og sjálfbæra nýtingu líffræði-
legrar fjölbreytni í hafinu utan lögsögu ríkja (e. Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNJ) skili 
skýrslu til allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna fyrir árslok 2017 þar sem gerðar verða tillögur um 
efnisþætti alþjóðasamnings um sama efni. Í framhaldinu má búast við því að allsherjarþingið ákveði að 
hefja formlegar viðræður um gerð samningsins. Viðfangsefni samningsins yrði víðtækt og þverfaglegt, því 
að það snertir hafrétt, allar gerðir hafrannsókna, umhverfismál, líffræðilega fjölbreytni, líftækni og 
erfðaefni í lífrænum auðlindum, fiskveiðar, einkaleyfarétt, o.m.fl. Stefna Íslands í starfi undirbúnings-
nefndarinnar hefur mótast af sjávarútvegshagsmunum landsins. Ísland hefur lagt áherslu á að alþjóða-
samningur um þetta efni eigi ekki að raska og geti ekki raskað þeim hagsmunum sem þegar hefur verið 
samið um í öðrum alþjóðasamningum, s.s. hafréttarsamningnum, úthafsveiðisamningnum, samningum 
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, o.fl. Einkum og sér í lagi geti fiskveiðar ekki verið hluti af viðfangs-
efni framtíðarsamnings um þetta efni. Meðal annars þarf að taka afstöðu til þess í samningnum hvernig 
hinn nýi samningur og aðrir samningar, sem eru til staðar, geti staðið hlið við hlið. Annað álitamál, sem 

Á árinu 2017 tekur Ísland þátt í fundum undirbúningsnefndar um gerð nýs framkvæmdasamnings undir 
hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna um vernd og sjálfbæra nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu 
utan lögsögu ríkja (BBNJ). Ráðgert er að starfi undirbúningsnefndarinnar ljúki í júlí 2017. 
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mikið er rætt, er dreifing ágóða af nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni á úthafinu. Þar hefur Ísland verið 
fylgjandi sanngjarnri dreifingu hagsmuna annarra en fjárhagslegra, s.s. upplýsinga- og rannsóknaniður-
staðna.  

 
Landgrunnsmál 

Í mars 2016 afgreiddi landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna tillögur sínar vegna hlutagreinargerðar 
íslenskra stjórnvalda um ytri mörk íslenska landgrunnsins utan 200 sjómílna sem skilað var til nefndarinnar 
í apríl 2009. Náði greinargerðin annars vegar til Ægisdjúps í suðurhluta Síldarsmugunnar og hins vegar til 
vestur- og suðurhluta Reykjaneshryggjar. Greinargerðin tók hins vegar hvorki til hins umdeilda Hatton 
Rockall-svæðis, sem er hluti af íslenska landgrunninu, og Bretland, Írland og Danmörk/Færeyjar gera 
einnig tilkall til, né austurhluta Reykjaneshryggjar sem skarast við það svæði. Greinargerðum um þessi 
svæði verður skilað síðar.  

Tillaga landgrunnsnefndarinnar hvað Ægisdjúp varðar er að fallist er á kröfur Íslands í samræmi við 
upprunalega greinargerð þar um. Hvað Reykjaneshrygg varðar féllst landgrunnsnefndin á þá punkta sem 
marka hinn svokallaða hlíðarfót sem grundvallar ytri mörk landgrunnsins, innan 350 sjómílna frá 
grunnlínum, en ekki þá punkta sem liggja þar fyrir utan. Taldi nefndin að fyrirliggjandi gögn væru ekki 
nægilega afgerandi (e. inconclusive) fyrir svæðið utan 350 sjómílna til stuðnings kröfum Íslands um að 
Reykjaneshryggurinn teljist náttúrulegur hluti landsins. 

Ísland kynnti greinargerð sína fyrir landgrunnsnefndinni á árinu 2013. Í framhaldinu fóru fram fimm 
fundarlotur með sérstakri undirnefnd, sem skipuð var til að fjalla um greinargerð Íslands, ásamt 
framlagningu viðbótargagna, með það að markmiði að ná sameiginlegum skilningi um ytri mörk íslenska 
landgrunnsins. Lagt var til grundvallar að sá hluti Mið-Atlantshafshryggjarins, sem væri undir skýrum 
áhrifum heita reitsins undir Íslandi og skæri sig frá hryggnum að öðru leyti, skyldi teljast til landgrunns 
Íslands. Undirnefndin kynnti tillögur sínar fyrir landgrunnsnefndinni í mars 2014, sem afgreiddi tillögur 
sínar í mars 2016, eins og áður sagði. Nefndin hafði þá haft málið til umfjöllunar í tvö ár án nokkurrar 
aðkomu íslenskra stjórnvalda. Í tillögu sinni vék landgrunnsnefndin, án nokkurs rökstuðnings, töluvert frá 
niðurstöðu undirnefndarinnar þar sem sameiginlegur jarðfræðilegur skilningur hafði skapast varðandi 
skilgreiningu ytri marka og víðáttu landgrunnsins.  

Niðurstaða landgrunnsnefndarinnar er sett fram í formi tillögu til stjórnvalda. Fallist stjórnvöld á tillögu 
nefndarinnar telst ákvörðun um ytri mörk á þeim grunni bindandi samkvæmt hafréttarsamningnum. Fallist 
stjórnvöld ekki á tillögu nefndarinnar gerir samningurinn hins vegar ráð fyrir að stjórnvöld geti skilað 
endurskoðaðri greinargerð til nefndarinnar innan hæfilegs tíma. Tillaga landgrunnsnefndarinnar um 
Ægisdjúp gerir íslenskum stjórnvöldum kleift, á grundvelli 76. gr. hafréttarsamningsins, að ákveða ytri 
mörk landgrunnsins á því svæði á endanlegan og bindandi hátt í samræmi við tillögur nefndarinnar. 
Samhliða undirbúningi þess stendur yfir vinna við formlegan frágang samnings við Noreg og 
Danmörk/Færeyjar, sem hafa einnig tilkall til landgrunns á þessu svæði, um innbyrðis skiptingu þeirra 
réttinda.  

Hvað Reykjaneshrygg varðar er nú unnið að framhaldi málsins fyrir suður- og vesturhluta hryggjarins á 
grundvelli hinnar vönduðu niðurstöðu undirnefndarinnar með það fyrir augum að styrkja röksemdir Íslands. 
Þá hefur um nokkurt skeið verið unnið að afmörkun landgrunns austurhluta Reykjaneshryggjar á grundvelli 
hins sameiginlega skilnings sem skapaðist með undirnefnd landgrunnsnefndarinnar með það að markmiði 
að gefa heildstæða mynd af öllu svæðinu. 

 
4.3. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn 

Ísland hefur allt frá stofnun Alþjóðlega sakamáladómstólsins árið 2002 stutt dómstólinn og varið gildi 
hans. Þannig var Ísland 29. ríkið af 30 sem þurfti til að fullgilda svokallaðar Kampala-viðbætur um glæpi 
gegn friði. Ísland á því mikilvægan þátt í því að hægt verður að virkja lögsögu dómstólsins yfir slíkum 
glæpum á þessu ári taki aðildarríkin ákvörðun þar að lútandi. 

Um langa hríð hefur óánægja kraumað hjá mörgum Afríkuríkjum sem telja að dómstóllinn einbeiti sér 
að glæpum í Afríku en horfi framhjá glæpum í löndum annarra heimsálfa. Þannig sé langstærsti hluti 
rannsókna, ákæra og dómsmála vegna mála Afríku og gegn Afríkubúum. Haustið 2016 braust óánægja 
margra Afríkuríkja með þetta út. Í kjölfar þess að dómstóllinn hóf rannsókn á máli í Búrúndí og setti ofan í 
við Suður-Afríku fyrir að handtaka ekki aðila sem dómstóllinn hafði ákært afturkölluðu þrjú Afríkuríki; 
Suður-Afríka, Gambía og Búrúndi, aðild sína að dómstólnum. Það er í fyrsta skipti sem slíkt gerist; eðli 
málsins samkvæmt skaða afturkallanir dómstólinn töluvert og urðu þær flestum ríkjum umtalsefni á 
aðildarríkjaráðstefnu hans í nóvember 2016. Nýlega hafa Suður-Afríka og Gambía lýst því yfir að þau hafi 
hætt við að afturkalla aðild sína að dómstólnum. Hins vegar kunna afturkallanir aðildarríkja að hafa áfram 
rík áhrif á starf dómstólsins, því að á ríkjaráðstefnu Afríkusambandsins í lok janúar 2017 var samþykkt 
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ályktun um fjöldaúrsagnir aðildarríkja sambandsins úr Alþjóðlega sakamáladómstólnum. Ef það gengur 
eftir mun það grafa verulega undan dómstólnum og starfi hans.  

Ísland styður dómstólinn heils hugar og ver gildi hans, hlutverk og lögsögu. Svigrúmið til þátttöku 
Íslands í starfi dómstólsins er þó mjög takmarkað. Mikilvægt er að Ísland, eins og flest vestræn ríki, styðji 
dómstólinn áfram dyggilega, einkum nú þegar atlaga er gerð að mikilvægi hans með úrsögnum Afríkuríkja.  

 
4.4. Mannúðarréttur 

Utanríkisráðuneytið fer með formennsku í landsnefnd um mannúðarrétt sem stofnuð var í samræmi við 
heit stjórnvalda og Rauða krossins á alþjóðaráðstefnu Rauða krossins árið 2007. Hlutverk nefndarinnar er 
að breiða út þekkingu á alþjóðlegum mannúðarrétti, vera vettvangur umræðna um alþjóðlegan 
mannúðarrétt og veita stjórnvöldum ráðgjöf varðandi túlkun og framkvæmd mannúðarréttar. 

Áfram hefur verið unnið að framkvæmd fjögurra sameiginlegra heita fyrir tímabilið 2016-2019 sem 
fulltrúar Rauða kross Íslands og íslenskra stjórnvalda skuldbundu sig til að vinna að með samkomulagi sem 
undirritað var í lok árs 2015. Voru heitin undirbúin af landsnefndinni undir forystu utanríkisráðuneytis. Í 
samkomulaginu samþykkti ríkisstjórnin að veita 5 milljónir íslenskra króna til að standa straum af kostnaði 
við framkvæmd heitanna. Heitin varða m.a. vernd til handa flóttafólki frá átakasvæðum, aukna aðstoð við 
fórnarlömb mansals og ráðstafanir gegn fordómum gagnvart útlendingum og til að auðvelda þeim að laga 
sig að samfélaginu. Þá hafa stjórnvöld skuldbundið sig til að innleiða refsiákvæði Genfar-sáttmálanna fyrir 
lok árs 2017 og til að innleiða Kampala-breytingarnar á stofnsamþykktum Alþjóðlega sakamáladómstólsins 
um brot gegn friði. Framkvæmd heitanna er á áætlun. 

Íslensk stjórnvöld lögðu myndarleg lóð á vogarskálar að því er varðar aðstoð vegna flóttamannavandans 
í Evrópu á árinu 2016. Alls var tveimur milljörðum króna veitt frá því síðla árs 2015 til að bregðast við 
flóttamannavandanum. Á því ári sem liðið er frá síðustu skýrslu utanríkisráðherra til Alþingis hefur ekki 
aðeins verið stutt við mannúðarstarf á erlendri grundu heldur var einnig gerð gangskör að því að flýta 
afgreiðslu hælisbeiðna og bæta aðstæður flóttafólks hér heima, m.a. í samstarfi við Rauða krossinn á 
Íslandi. Þá hefur á undanförnum átján mánuðum verið tekið á móti vel á annað hundrað sýrlenskum 
kvótaflóttamönnum. Síðustu fjölskyldurnar komu í janúar á þessu ári. Að því er varðar heitið um aðstoð við 
fórnarlömb mansals hefur um nokkurt skeið verið starfrækt sérstakt mansalsteymi hjá Ríkislögreglustjóra 
(RLS). Þar hefur verið unnið að því, í samstarfi við borgaryfirvöld í Reykjavík og aðra samstarfsaðila, að 
efla þekkingu og fræðslu í þeim tilgangi að geta greint vísbendingar um að mansal kunni að vera til staðar, 
sem og að kynna hvaða aðstoð er hægt að veita. Jafnframt hefur verið unnið að því að tryggja að erlendu 
verkafólki á Íslandi sé kunnur réttur sinn, rétt eins og vinnuveitenda og almennings alls. Þá hefur löggjöf er 
varðar mansal komið til skoðunar hjá innanríkisráðuneytinu. Enn fremur undirbýr Rauði krossinn á Íslandi 
verkefni, á grundvelli framlags ríkisstjórnar, sem felur í sér þjálfun sjálfboðaliða til að svara sérstökum 
hjálparsíma varðandi mansal, auglýsa tilvist hjálparsímans hvað mansal varðar og að gera könnun á 
viðhorfi og þekkingu almennings á mansali.  

Drög að frumvarpi til laga um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn 
friði liggur fyrir og mun innanríkisráðuneytið kynna þau á næstu vikum. Þá samþykkti Alþingi hinn 17. maí 
2016 þingsályktun um fullgildingu Kampala-breytinganna á stofnsamþykktum Alþjóðlega sakamáladóm-
stólsins um brot gegn friði. 

 
4.5. Samstarf gegn hryðjuverkastarfsemi 

Hryðjuverkaárásir undanfarinna ára hafa sýnt þá ógn sem stafar af hryðjuverkastarfsemi um allan heim. 
Skemmst er að minnast voðaverkanna að undanförnu í m.a. Brussel, Istanbúl, Nice, Berlín, St. Pétursborg, 
London og Stokkhólmi sem öll bera því vitni hversu áríðandi það er að allar þjóðir vinni saman til þess að 
tryggja eigið öryggi. Ekkert ríki má vera undanskilið þegar hryðjuverkavarnir eru annars vegar því að 
hættan getur verið mest þar sem minnst er um varnir. Þótt hryðjuverkaógnin hafi lengi verið fyrir hendi þá 
jókst hún til muna eftir að samtökum eins og Al-Qaida og síðar ISIS tókst að byggja upp net fylgjenda um 
allan heim.  

Ísland hefur um langa hríð tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi gegn hryðjuverkum. Á vefsíðu utanríkis-
ráðuneytisins er yfirlit yfir helstu alþjóðasamninga gegn hryðjuverkum og skylda samninga og aðild Íslands 
að þeim. Þar eru nefndir 19 alþjóðasamningar og bókanir og 18 samningar og bókanir Evrópuráðsins sem 
Ísland hefur annað hvort fullgilt eða unnið er að fullgildingu. Lagasetning á Íslandi gegn hryðjuverkum er 
að finna í settum lögum og reglugerðum og eru sumar þeirra innleiddar af hálfu utanríkisráðherra á 
grundvelli laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða, nr. 93/2008. 
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4.6. Útflutningseftirlit  

Íslandi er skylt að hafa eftirlit með vissum útflutningi á grundvelli margvíslegra alþjóðaskuldbindinga 
en stjórnsýslulega heyrir útflutningur undir utanríkisráðuneytið. Þessar alþjóðaskuldbindingar grundvallast 
m.a. á stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1945, efnavopnasamningnum frá árinu 1992, vopna-
viðskiptasamningnum, samningnum um Evrópska efnahagssvæðið frá árinu 1992 og aðild Íslands að 
svokölluðum eftirlitskerfum. Ísland er þátttakandi í þremur eftirlitskerfum; Ástralíuhópnum um efna- og 
lífefnavopn, Eftirlitskerfinu með flugskeytatækni (MTCR) og Kjarnbirgjahópnum (NSG). Auk þess hefur 
Ísland sótt um þátttöku í Wassenaar-fyrirkomulaginu sem var stofnað á árinu 1995 og fjallar um hefð-
bundin vopn og hluti með tvíþætt notagildi. Rússland hefur hingað til eitt ríkja lagst gegn þátttöku Íslands. 

Í flestum tilvikum er getið um leyfisskyldan útflutning á listum sem eru birtir á grundvelli laga um 
eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu nr. 58/2010. Utanríkisráðherra veitir 
þrenns konar útflutningsleyfi, sem eru einstök leyfi, almenn leyfi og heildarleyfi. Dæmi um leyfisskyldan 
útflutning frá Íslandi eru dverg-kafbátar, einnig nefnd ómönnuð neðansjávarför. 

Eftirlitskerfið um flugskeytatækni (MTCR) er óformlegt samstarf 35 ríkja, þ.á m. Bandaríkjanna og 
Rússlands. Til þess var stofnað 1987 en Ísland gerðist aðili 1993. Aðildarríkin skiptast á að gegna 
formennsku eftir því sem þau hafa tök á. Ísland og Írland munu gegna saman formennsku í MTCR frá 
október 2017 til október 2018, en þetta er í fyrsta skipti sem ríkin tvö gegna formennsku. 

 
4.7. Þvingunaraðgerðir  

Ísland framfylgir þvingunaraðgerðum sem varða 27 ríki, auk hryðjuverkasamtaka og vegna gereyð-
ingarvopna. Slíkar þvingunaraðgerðir eru allar ákveðnar í samvinnu við alþjóðastofnanir, ríkjahópa eða 
samstarfsríki samkvæmt gildandi lögum og að höfðu samráði við utanríkismálanefnd Alþingis. 
Þvingunaraðgerðir varðandi Úkraínu hafa verið í gildi frá mars 2014 vegna ólöglegra aðgerða Rússlands í 
austurhluta Úkraínu. Þessum aðgerðum er nú beitt af flestöllum ríkjum sem teljast til hóps Vesturlanda, 
m.a. af Bandaríkjunum, ESB og Kanada.  

 
4.8. Iceland-málið á vettvangi EUIPO  
   Í krafti skráningar sinnar á orðmerkinu „Iceland“ í Evrópusambandinu árið 2002 hefur breska verslunar-
keðjan Iceland Foods Ltd. lagst gegn því að íslenskir aðilar fái vörumerki sín skráð í ESB ef þau innihalda 
orðið ,,Iceland“ með þeim rökum að það brjóti í bága við skráðan rétt fyrirtækisins á vörumerkinu. Þannig 
hafa íslensk fyrirtæki, sem hafa reynt að skrá vörumerki innan Evrópusambandsins sem innihalda orðið 
,,Iceland“ á undanförnum árum, tapað andmælamálum sem byggð eru á Evrópusambandsskráningu Iceland 
Foods Ltd. fyrir merkið.  
   Af hálfu íslenskra stjórnvalda og hagsmunaaðila íslenskra fyrirtækja er ekki talið ásættanlegt að Iceland 
Foods Ltd. geti komið í veg fyrir notkun annarra aðila á notkun orðsins fyrir tiltekna vöruflokka innan ESB. 
Vegna þessa var í nóvember 2016 lögð inn krafa af hálfu íslenskra stjórnvalda, Íslandsstofu og Samtaka 
atvinnulífsins, hjá Hugverkaréttindaskrifstofu Evrópusambandsins (e. European Union Intellectual 
Property Office, EUIPO) um ógildingu skráningar Iceland Foods Ltd. (IFL) á orðmerkinu ,,Iceland“ í 
Evrópusambandinu. Krafan byggist á því að um þekkt landfræðilegt heiti sé að ræða og að merkið 
,,Iceland“ sé almennt, sérkennalaust og hefði aldrei átt að fást skráð. Ógilding á skráningu orðmerkisins 
„Iceland“ myndi gera íslenskum fyrirtækjum kleift að fá vörumerki fyrir vörur sínar og þjónustu skráðar í 
aðildarríkjum ESB utan Bretlands með tilvísun til upprunalands og njóta þeirrar verndar sem slíkri 
skráningu fylgir. Ef orðmerkið ,,Iceland“ yrði metið óskráningarhæft innan ESB getur enginn einn aðili 
fengið einkarétt á orðinu. Þannig gætu íslensk fyrirtæki notað vörumerki sem innihalda orðið ,,Iceland“ 
innan ESB óátalið.  
   Gert er ráð fyrir að meðferð málsins á vettvangi EUIPO muni taka um eitt ár. Það er afar mikilvægt að 
leiða þetta mál til lykta þannig að það haldi til framtíðar í viðskiptaumhverfi sem er síbreytilegt og 
ófyrirsjáanlegt. Frekari þróun málsins veltur einnig á að vel sé haldið á málum er varða almannatengsl og 
málflutning stjórnvalda gagnvart erlendum fjölmiðlum. Af hálfu íslenskra stjórnvalda fara með málið 
utanríkisráðuneytið, þar sem það er að hluta til tengt útflutningsverslun, og atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytið, þar sem málið varðar hugverkaréttindi á sviði iðnaðar, þ.m.t. vörumerki. Þá hafa íslensk 
stjórnvöld vakið athygli annarra alþjóðastofnana, s.s. Evrópusambandsins og Alþjóðahugverkastofn-
unarinnar (e. World Intellectual Property Organization, WIPO), á málinu og þeim álitamálum sem það 
kallar fram. 

 
 
 
 



 
24 

 
ályktun um fjöldaúrsagnir aðildarríkja sambandsins úr Alþjóðlega sakamáladómstólnum. Ef það gengur 
eftir mun það grafa verulega undan dómstólnum og starfi hans.  

Ísland styður dómstólinn heils hugar og ver gildi hans, hlutverk og lögsögu. Svigrúmið til þátttöku 
Íslands í starfi dómstólsins er þó mjög takmarkað. Mikilvægt er að Ísland, eins og flest vestræn ríki, styðji 
dómstólinn áfram dyggilega, einkum nú þegar atlaga er gerð að mikilvægi hans með úrsögnum Afríkuríkja.  

 
4.4. Mannúðarréttur 

Utanríkisráðuneytið fer með formennsku í landsnefnd um mannúðarrétt sem stofnuð var í samræmi við 
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í Evrópu á árinu 2016. Alls var tveimur milljörðum króna veitt frá því síðla árs 2015 til að bregðast við 
flóttamannavandanum. Á því ári sem liðið er frá síðustu skýrslu utanríkisráðherra til Alþingis hefur ekki 
aðeins verið stutt við mannúðarstarf á erlendri grundu heldur var einnig gerð gangskör að því að flýta 
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efla þekkingu og fræðslu í þeim tilgangi að geta greint vísbendingar um að mansal kunni að vera til staðar, 
sem og að kynna hvaða aðstoð er hægt að veita. Jafnframt hefur verið unnið að því að tryggja að erlendu 
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hjálparsíma varðandi mansal, auglýsa tilvist hjálparsímans hvað mansal varðar og að gera könnun á 
viðhorfi og þekkingu almennings á mansali.  
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friði liggur fyrir og mun innanríkisráðuneytið kynna þau á næstu vikum. Þá samþykkti Alþingi hinn 17. maí 
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4.6. Útflutningseftirlit  
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Vegna þessa var í nóvember 2016 lögð inn krafa af hálfu íslenskra stjórnvalda, Íslandsstofu og Samtaka 
atvinnulífsins, hjá Hugverkaréttindaskrifstofu Evrópusambandsins (e. European Union Intellectual 
Property Office, EUIPO) um ógildingu skráningar Iceland Foods Ltd. (IFL) á orðmerkinu ,,Iceland“ í 
Evrópusambandinu. Krafan byggist á því að um þekkt landfræðilegt heiti sé að ræða og að merkið 
,,Iceland“ sé almennt, sérkennalaust og hefði aldrei átt að fást skráð. Ógilding á skráningu orðmerkisins 
„Iceland“ myndi gera íslenskum fyrirtækjum kleift að fá vörumerki fyrir vörur sínar og þjónustu skráðar í 
aðildarríkjum ESB utan Bretlands með tilvísun til upprunalands og njóta þeirrar verndar sem slíkri 
skráningu fylgir. Ef orðmerkið ,,Iceland“ yrði metið óskráningarhæft innan ESB getur enginn einn aðili 
fengið einkarétt á orðinu. Þannig gætu íslensk fyrirtæki notað vörumerki sem innihalda orðið ,,Iceland“ 
innan ESB óátalið.  
   Gert er ráð fyrir að meðferð málsins á vettvangi EUIPO muni taka um eitt ár. Það er afar mikilvægt að 
leiða þetta mál til lykta þannig að það haldi til framtíðar í viðskiptaumhverfi sem er síbreytilegt og 
ófyrirsjáanlegt. Frekari þróun málsins veltur einnig á að vel sé haldið á málum er varða almannatengsl og 
málflutning stjórnvalda gagnvart erlendum fjölmiðlum. Af hálfu íslenskra stjórnvalda fara með málið 
utanríkisráðuneytið, þar sem það er að hluta til tengt útflutningsverslun, og atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytið, þar sem málið varðar hugverkaréttindi á sviði iðnaðar, þ.m.t. vörumerki. Þá hafa íslensk 
stjórnvöld vakið athygli annarra alþjóðastofnana, s.s. Evrópusambandsins og Alþjóðahugverkastofn-
unarinnar (e. World Intellectual Property Organization, WIPO), á málinu og þeim álitamálum sem það 
kallar fram. 
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4.9. Markmið og starfið framundan 

1. Að gæta hagsmuna í þjóðréttarmálum með víðtæku samstarfi við önnur ríki, ríkjasamtök og 
alþjóðastofnanir. Grundvallarstefna Íslands á sviði þjóðaréttar er að öll ríki virði þjóðarétt í 
samskiptum ríkja og gæti friðar og öryggis í samfélagi þjóðanna. 

2. Að taka virkan þátt í viðræðum um gerð samnings um verndun og sjálfbæra nýtingu líffræðilegrar 
fjölbreytni í hafinu utan lögsögu ríkja og öðrum verkefnum á sviði hafréttar. 

3. Framundan eru umfangsmikil verkefni á sviði hafréttar sem geta varðað mikla hagsmuni á úthafinu 
og sjálfbæra nýtingu auðlinda þar. Ábyrg fiskveiðistjórn síðustu áratuga og sá árangur sem hún 
hefur skilað skapar Íslandi sterka stöðu til að taka virkan þátt í viðræðum um gerð samninga til að 
verjast stjórnlausum veiðum í Norður-Íshafinu og um líffræðilega fjölbreytni utan lögsögu ríkja. 

4. Áhersla verður lögð á að vinna að málefnum hafsins á grundvelli hafréttarsamningsins og 
samninga sem tengjast honum.  Einnig verður lögð áhersla á rétt strandríkja til sjálfbærrar nýtingar 
lifandi auðlinda hafsins og að fiskveiðistjórnun sé ýmist staðbundin eða svæðisbundin en ekki 
hnattræn. 

5. Ísland mun taka virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviði þjóðaréttar, sér í lagi á vettvangi 
Sameinuðu þjóðanna, Alþjóðlega sakamáladómstólsins, með stuðningi við alþjóðlegar þvingunar-
aðgerðir, vinnu að virðingu fyrir alþjóðlegum mannréttindum og mannúðarrétti, afvopnun og banni 
við gereyðingar- og ómannúðlegum vopnum og öðrum aðgerðum sem tryggt geta öryggi óbreyttra 
borgara.  

 
 
5. UPPLÝSINGASTARF 

 
5.1. Upplýsingamiðlun 

Á síðasta áratug hefur áhugi á Íslandi erlendis aukist mikið svo sem fjölgun ferðamanna ber vott um. Í 
mörgum tilfellum er utanríkisþjónustan fyrsti snertiflötur ríkisborgara annarra landa, erlendra fjölmiðla, 
fyrirtækja og stofnana sem óska eftir upplýsingum. Því er brýnt að efla þverlæga upplýsingamiðlun 
utanríkisþjónustunnar, bæði í ráðuneytinu eða sendiskrifstofum, samfara hinni öru þróun samfélagsmiðla. 
Ímynd Íslands á alþjóðavettvangi er jákvæð og því er brýnt að halda vöku yfir þáttum sem geta laskað 
ímynd landsins og hafa getu til að bregðast við hvers konar áskorunum með virkum hætti. 

 

 
Upplýsingamiðlun utanríkisráðuneytisins hefur þríþættu hlutverki að gegna og allir styðja þessir þættir 

við heildarmarkmið utanríkisþjónustunnar og tengjast þeim á öllum málefnasviðum. Í fyrsta lagi beitir 
upplýsingamiðlun utanríkisþjónustunnar sér með framvirkum hætti í málum er tengjast stöðu og orðstír 
Íslands á alþjóðavettvangi. Er það gert með miðlun upplýsinga um starfsemi utanríkisþjónustunnar til að 
efla skilning á hlutverki hennar. Undir þennan flokk hefur fallið t.a.m. upplýsingamiðlun og almannatengsl 
á alþjóðavettvangi til erlendra aðila um áætlun stjórnvalda um afnám gjaldeyrishafta. Utanríkisráðuneytið 
leiddi þá vinnu sem fór fram í samstarfi við forsætisráðuneyti, fjármálaráðuneyti og Seðlabanka Íslands og 
naut til þess liðstyrks alþjóðlegs almannatengslafyrirtækis. Í þessu samhengi má einnig nefna málarekstur 
Íslands hjá Hugverkaréttindaskrifstofu Evrópusambandsins (EUIPO) gegn bresku verslunarkeðjunni 
Iceland Foods Ltd. Dæmi um viðfangsefni eru álitamál í tengslum við útgöngu Bretlands úr Evrópu-
sambandinu, öryggis- og varnarmál á Norður-Atlantshafi, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, baráttuna 
gegn alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi, áherslur Íslands í þróunarsamvinnu og jafnréttismál.  

Í öðru lagi miðlar utanríkisþjónustan upplýsingum um sértæk málefni til fyrirspyrjenda, hvort sem það 
eru innlendir eða erlendir fjölmiðlar eða almenningur. Á hverju ári berast utanríkisráðherra, ráðuneytinu og 
sendiskrifstofum hundruð fyrirspurna og viðtalsbeiðna um hvaðeina tengt utanríkismálum og erlendum 
samskiptum. Á árinu 2016 var t.d. fjallað um utanríkisráðherra um 550 sinnum á hefðbundnum innlendum 
fréttamiðlum og þar við bætast hundruð frétta um ráðuneytið og málaflokka þess. Þá eru ótalin greinaskrif 

Helstu verkefni upplýsingamiðlunar utanríkisráðuneytisins:  
Að miðla upplýsingum með framvirkum hætti í málum er tengjast stöðu og orðstír Íslands á 
alþjóðavettvangi og stefnumiðum stjórnvalda, sem og að efla skilning almennings á hlutverki utanríkis-
þjónustunnar. Einnig miðlar utanríkisþjónustan upplýsingum um sértæk málefni til fjölda innlendra og 
erlendra fyrirspyrjenda, auk þess sem utanríkisráðuneytinu ber rík skylda til að upplýsa Alþingi. Þá gegnir 
upplýsingamiðlunin lykilhlutverki gagnvart borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins og vegna viðbúnaðar 
vegna hættuástands.  
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ráðherra og fulltrúa ráðuneytisins. Umfjöllun erlendra miðla um utanríkismál Íslands hefur farið hratt 
vaxandi á síðustu árum, og samkvæmt könnun ráðuneytisins var vísað 232 sinnum í utanríkisráðherra eða 
ráðuneytið í enskumælandi prentmiðlum á árinu 2016 sem er umtalsverð aukning frá árunum þar á undan. 
Til samanburðar má geta þess að fyrir árið 2015 var fjöldi slíkra vísana 175.  

Ráðuneytinu berst talsverður fjöldi skriflegra og munnlegra fjölmiðlafyrirspurna á ári hverju sem 
starfsfólk ráðuneytisins vinnur úr. Fyrirspurnum frá almenningi, bæði innanlands og utan, hefur fjölgað á 
undanförnum árum í takt við aukna virkni á samfélagsmiðlum. Í hverjum mánuði berast ráðuneytinu á 
bilinu 50 - 100 slíkar fyrirspurnir sem flestar varða borgaraþjónustu, ferðalög og vegabréfsáritanir. Mikið 
hefur mætt á upplýsingamiðlun vegna borgaraþjónustuverkefna undanfarin misseri. Nægir þar að nefna 
viðbrögð við nýlegum hryðjuverkaárásum víða í Evrópu. Í þessum tilvikum beitti ráðuneytið upplýsinga-
miðlum sínum og tengslaneti með það að höfuðmarkmiði að tryggja öryggi Íslendinga og veita nákvæmar 
upplýsingar fljótt og örugglega. Þá er vert að geta þess að utanríkisþjónustan gerði nýverið átak í að kynna 
starfsemi sína meðal almennings með þátttöku í gerð heimildarmynda um sendiráð Íslands sem sýndar voru 
á sjónvarpsstöðinni Stöð 2 haustið 2016. 

Í þriðja lagi ber utanríkisráðuneytinu rík skylda til að miðla upplýsingum til Alþingis í formi skýrslu-
gjafar, svara fyrirspurnum þingmanna eða miðla upplýsingaefni til þingnefnda. Undir þennan flokk fellur 
einnig upplýsingamiðlun til borgarasamtaka, nemenda og annarra hópa, sem biðja um kynningu á starfsemi 
utanríkisráðuneytisins. Í þessu samhengi má nefna að alls svaraði utanríkisráðherra 29 fyrirspurnum á 
Alþingi á almanaksárinu 2016, og einnig lagði hann fram árlega skýrslu utanríkisráðherra um utanríkis- og 
alþjóðamál og skýrslu um áhrif hvalveiða á samskipti Íslands og annarra ríkja. Ráðherra og embættismenn 
mæta reglulega á fundi utanríkismálanefndar.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Markmið og starfið framundan 

1. Átak í að efla kynningu helstu hagsmunamála Íslands á alþjóðavettvangi. 
2. Aukið samstarf innan stjórnarráðsins við að miðla upplýsingum á alþjóðavettvangi og styrkur 

samfélagsmiðla nýttur. 
3. Efld verður upplýsingamiðlun í tengslum við borgaraþjónustuverkefni í ljósi reynslu af 

viðbrögðum við hryðjuverkaárásum erlendis og mikils fjölda Íslendinga á erlendri grundu. Verður 
það t.a.m. gert með virkari framsetningu ferðaviðvarana í samstarfi við grannríki á Norðurlöndum. 
 

5.3. Skjalasafn utanríkisþjónustunnar 
Í utanríkisþjónustunni, þar sem fimmti hver starfsmaður flyst á milli starfsstöðva á hverju ári, er góð 

skjalastjórn ómissandi. Í skjalasafni eru upplýsingar um stefnu, samninga, aðgerðir og verkefni Íslands og 
annarra ríkja í hundruðum málaflokka og fordæmi um verklag sem nauðsynlegt er í hinu formlega vinnu-
umhverfi diplómata. Á einu ári bætast í skjalasafn utanríkisþjónustunnar rúmlega hundrað þúsund skjöl 
sem öll þarf að skrá á skipulegan hátt og varðveita þannig að þau séu aðgengileg. Skjalasafnið er nú rafrænt 
en unnið er að frágangi pappírsskjalasafna fyrri ára til frambúðarvarðveislu. Meðal skjalanna eru frumrit 
milliríkjasamninga, minnisblöð fyrir ákvarðanir, frásagnir og fundargerðir af fundum ráðherra, embættis-
manna og sendinefnda, auk tugþúsunda móttekinna erinda, formlegra og óformlegra.  

 

 
Skjölum, sem berast eða verða til í utanríkisþjónustunni frá og með árinu 2015, verður skilað til 

Þjóðskjalasafns á rafrænu formi. Utanríkisráðuneytið varðveitir á pappírsformi skjöl sem urðu til fyrir þann 
tíma og til ársloka 2014. Á næstu árum mun umfang pappírsskjala aukast mjög hratt eftir því sem þau munu 

Helstu verkefni skjalasafns: Móttaka, flokkun og skráning erinda sem berast. Frágangur og skráning varð-
veislusafna. Leitir í skjalasöfnum um utanríkismál og öðrum gagnasöfnum og miðlun til starfsmanna. 
Gerð verklagsreglna og leiðbeininga til starfsmanna um skjalastjórn og notkun skjalavistunarkerfa.  

Helstu aðgerðir síðustu misseri til að bæta þjónustuna:  
 Efla samráð og samstarf við önnur lykilráðuneyti og stofnanir í málefnum er varða stöðu og 

orðstír Íslands á alþjóðavettvangi. 
 Efla ferla er miða að virkri upplýsingamiðlun í tengslum við borgaraþjónustuverkefni 

utanríkisráðuneytisins. 
 Efla skilning almennings á störfum utanríkisþjónustunnar og hlutverki hennar erlendis. 
 Efla gerð og miðlun grunnupplýsinga um brýn hagsmunamál Íslands sem nýtast 

ráðuneytum og sendiskrifstofum.  
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4.9. Markmið og starfið framundan 

1. Að gæta hagsmuna í þjóðréttarmálum með víðtæku samstarfi við önnur ríki, ríkjasamtök og 
alþjóðastofnanir. Grundvallarstefna Íslands á sviði þjóðaréttar er að öll ríki virði þjóðarétt í 
samskiptum ríkja og gæti friðar og öryggis í samfélagi þjóðanna. 

2. Að taka virkan þátt í viðræðum um gerð samnings um verndun og sjálfbæra nýtingu líffræðilegrar 
fjölbreytni í hafinu utan lögsögu ríkja og öðrum verkefnum á sviði hafréttar. 

3. Framundan eru umfangsmikil verkefni á sviði hafréttar sem geta varðað mikla hagsmuni á úthafinu 
og sjálfbæra nýtingu auðlinda þar. Ábyrg fiskveiðistjórn síðustu áratuga og sá árangur sem hún 
hefur skilað skapar Íslandi sterka stöðu til að taka virkan þátt í viðræðum um gerð samninga til að 
verjast stjórnlausum veiðum í Norður-Íshafinu og um líffræðilega fjölbreytni utan lögsögu ríkja. 

4. Áhersla verður lögð á að vinna að málefnum hafsins á grundvelli hafréttarsamningsins og 
samninga sem tengjast honum.  Einnig verður lögð áhersla á rétt strandríkja til sjálfbærrar nýtingar 
lifandi auðlinda hafsins og að fiskveiðistjórnun sé ýmist staðbundin eða svæðisbundin en ekki 
hnattræn. 

5. Ísland mun taka virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviði þjóðaréttar, sér í lagi á vettvangi 
Sameinuðu þjóðanna, Alþjóðlega sakamáladómstólsins, með stuðningi við alþjóðlegar þvingunar-
aðgerðir, vinnu að virðingu fyrir alþjóðlegum mannréttindum og mannúðarrétti, afvopnun og banni 
við gereyðingar- og ómannúðlegum vopnum og öðrum aðgerðum sem tryggt geta öryggi óbreyttra 
borgara.  

 
 
5. UPPLÝSINGASTARF 

 
5.1. Upplýsingamiðlun 

Á síðasta áratug hefur áhugi á Íslandi erlendis aukist mikið svo sem fjölgun ferðamanna ber vott um. Í 
mörgum tilfellum er utanríkisþjónustan fyrsti snertiflötur ríkisborgara annarra landa, erlendra fjölmiðla, 
fyrirtækja og stofnana sem óska eftir upplýsingum. Því er brýnt að efla þverlæga upplýsingamiðlun 
utanríkisþjónustunnar, bæði í ráðuneytinu eða sendiskrifstofum, samfara hinni öru þróun samfélagsmiðla. 
Ímynd Íslands á alþjóðavettvangi er jákvæð og því er brýnt að halda vöku yfir þáttum sem geta laskað 
ímynd landsins og hafa getu til að bregðast við hvers konar áskorunum með virkum hætti. 

 

 
Upplýsingamiðlun utanríkisráðuneytisins hefur þríþættu hlutverki að gegna og allir styðja þessir þættir 

við heildarmarkmið utanríkisþjónustunnar og tengjast þeim á öllum málefnasviðum. Í fyrsta lagi beitir 
upplýsingamiðlun utanríkisþjónustunnar sér með framvirkum hætti í málum er tengjast stöðu og orðstír 
Íslands á alþjóðavettvangi. Er það gert með miðlun upplýsinga um starfsemi utanríkisþjónustunnar til að 
efla skilning á hlutverki hennar. Undir þennan flokk hefur fallið t.a.m. upplýsingamiðlun og almannatengsl 
á alþjóðavettvangi til erlendra aðila um áætlun stjórnvalda um afnám gjaldeyrishafta. Utanríkisráðuneytið 
leiddi þá vinnu sem fór fram í samstarfi við forsætisráðuneyti, fjármálaráðuneyti og Seðlabanka Íslands og 
naut til þess liðstyrks alþjóðlegs almannatengslafyrirtækis. Í þessu samhengi má einnig nefna málarekstur 
Íslands hjá Hugverkaréttindaskrifstofu Evrópusambandsins (EUIPO) gegn bresku verslunarkeðjunni 
Iceland Foods Ltd. Dæmi um viðfangsefni eru álitamál í tengslum við útgöngu Bretlands úr Evrópu-
sambandinu, öryggis- og varnarmál á Norður-Atlantshafi, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, baráttuna 
gegn alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi, áherslur Íslands í þróunarsamvinnu og jafnréttismál.  

Í öðru lagi miðlar utanríkisþjónustan upplýsingum um sértæk málefni til fyrirspyrjenda, hvort sem það 
eru innlendir eða erlendir fjölmiðlar eða almenningur. Á hverju ári berast utanríkisráðherra, ráðuneytinu og 
sendiskrifstofum hundruð fyrirspurna og viðtalsbeiðna um hvaðeina tengt utanríkismálum og erlendum 
samskiptum. Á árinu 2016 var t.d. fjallað um utanríkisráðherra um 550 sinnum á hefðbundnum innlendum 
fréttamiðlum og þar við bætast hundruð frétta um ráðuneytið og málaflokka þess. Þá eru ótalin greinaskrif 

Helstu verkefni upplýsingamiðlunar utanríkisráðuneytisins:  
Að miðla upplýsingum með framvirkum hætti í málum er tengjast stöðu og orðstír Íslands á 
alþjóðavettvangi og stefnumiðum stjórnvalda, sem og að efla skilning almennings á hlutverki utanríkis-
þjónustunnar. Einnig miðlar utanríkisþjónustan upplýsingum um sértæk málefni til fjölda innlendra og 
erlendra fyrirspyrjenda, auk þess sem utanríkisráðuneytinu ber rík skylda til að upplýsa Alþingi. Þá gegnir 
upplýsingamiðlunin lykilhlutverki gagnvart borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins og vegna viðbúnaðar 
vegna hættuástands.  
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ráðherra og fulltrúa ráðuneytisins. Umfjöllun erlendra miðla um utanríkismál Íslands hefur farið hratt 
vaxandi á síðustu árum, og samkvæmt könnun ráðuneytisins var vísað 232 sinnum í utanríkisráðherra eða 
ráðuneytið í enskumælandi prentmiðlum á árinu 2016 sem er umtalsverð aukning frá árunum þar á undan. 
Til samanburðar má geta þess að fyrir árið 2015 var fjöldi slíkra vísana 175.  
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5.2. Markmið og starfið framundan 

1. Átak í að efla kynningu helstu hagsmunamála Íslands á alþjóðavettvangi. 
2. Aukið samstarf innan stjórnarráðsins við að miðla upplýsingum á alþjóðavettvangi og styrkur 

samfélagsmiðla nýttur. 
3. Efld verður upplýsingamiðlun í tengslum við borgaraþjónustuverkefni í ljósi reynslu af 

viðbrögðum við hryðjuverkaárásum erlendis og mikils fjölda Íslendinga á erlendri grundu. Verður 
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5.3. Skjalasafn utanríkisþjónustunnar 
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Skjölum, sem berast eða verða til í utanríkisþjónustunni frá og með árinu 2015, verður skilað til 

Þjóðskjalasafns á rafrænu formi. Utanríkisráðuneytið varðveitir á pappírsformi skjöl sem urðu til fyrir þann 
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Helstu verkefni skjalasafns: Móttaka, flokkun og skráning erinda sem berast. Frágangur og skráning varð-
veislusafna. Leitir í skjalasöfnum um utanríkismál og öðrum gagnasöfnum og miðlun til starfsmanna. 
Gerð verklagsreglna og leiðbeininga til starfsmanna um skjalastjórn og notkun skjalavistunarkerfa.  

Helstu aðgerðir síðustu misseri til að bæta þjónustuna:  
 Efla samráð og samstarf við önnur lykilráðuneyti og stofnanir í málefnum er varða stöðu og 

orðstír Íslands á alþjóðavettvangi. 
 Efla ferla er miða að virkri upplýsingamiðlun í tengslum við borgaraþjónustuverkefni 

utanríkisráðuneytisins. 
 Efla skilning almennings á störfum utanríkisþjónustunnar og hlutverki hennar erlendis. 
 Efla gerð og miðlun grunnupplýsinga um brýn hagsmunamál Íslands sem nýtast 

ráðuneytum og sendiskrifstofum.  
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berast frá sendiskrifstofum erlendis til varðveislu í Reykjavík. Gera má ráð fyrir að það muni minnka með 
tímanum allt til ársins 2045 þegar síðustu skjölin verða afhent Þjóðskjalasafni. Þegar umfangið er mest 
verður þörf fyrir 300 fermetra húsnæði til geymslu á skjölunum. Litið er til samstarfs við héraðsskjalasafnið 
á Sauðárkróki með varðveislu skjalanna á þessu tímabili. Um leið verður byggð upp þekking í starfsstöð 
skjalasafns sendiskrifstofa á Sauðárkróki sem mun nýtast til að styðja við sendiskrifstofur varðandi 
skjalastjórn og upplýsingaöflun. Þá er vert að geta þess að útsendum starfsmönnum á sendiskrifstofum 
hefur fækkað mikið á undanförnum árum. Ábyrgð skjalasafns á aðalskrifstofu hefur því aukist um leið. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Markmið og starfið framundan 
1. Á þessu ári er stefnt að því að ganga frá öllum pappírsskjölum ráðuneytisins til varðveislu til 

frambúðar, til viðbótar við 250 hillumetra af skjölum sendiskrifstofa. Um leið verði umfang eldri 
skjala minnkað um a.m.k. 5% að fenginni heimild frá Þjóðskjalasafni. 

2. Skjalaflokkunarkerfi verður einfaldað með því að fækka númerum um 500 eða um 20%. 
3. Allar leiðbeiningar um skjalastjórn verða gerðar aðgengilegar starfsmönnum á bæði íslensku og 

ensku, enda eru á meðal staðarráðinna starfsmanna við sendiskrifstofur Íslands erlendis starfs-
menn sem ekki búa yfir íslenskukunnáttu. 

 
 

6. REKSTUR UTANRÍKISÞJÓNUSTUNNAR 
 

6.1. Almennt 
Framlög til utanríkisráðuneytisins á fjárlögum 2017 nema samtals 13.697 m.kr. eða um 1,8% af A-hluta 

fjárlaga. Þar af rennur um það bil helmingur eða 6.452 m.kr. til þróunarsamvinnu og alþjóðastofnana. 
Framlög til utanríkisþjónustunnar, þ.e. aðalskrifstofu ráðuneytisins, þýðingamiðstöðvar, sendiskrifstofa og 
Íslandsstofu nema 5.696 m.kr. eða 42% af fjárlögum ráðuneytisins og um 0,7% af A-hluta fjárlaga.  
 
Mynd 1. Fjárlög utanríkisráðuneytisins 2017 
 
 
  

 
Helstu aðgerðir síðustu misseri til að bæta þjónustuna:  

 Málaskrá ráðuneytisins gerð að rafrænu skjalavistunarkerfi í samræmi við reglur 
Þjóðskjalasafns. Vistun skjala á pappírsformi að mestu óþörf og húsnæði sendiskrifstofa nýtist 
betur. 

 Verkefni við frágang skjala flutt úr sendiskrifstofum til ráðuneytisins. Tími starfsmanna í 
sendiskrifstofum nýtist betur.  
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Sendiskrifstofurnar eru nú 25 í 21 landi, þar af eru 13 tvíhliða sendiráð, fimm fastanefndir hjá alþjóða-

stofnunum (þar af hafa tvær einnig stöðu sendiráðs), fjórar aðalræðisskrifstofur og þrjár sendiskrifstofur í 
Afríku sem starfa að þróunarsamvinnu. Fyrirkomulag rekstrar utanríkisráðuneytisins, þar sem sendiskrif-
stofur Íslands og aðalskrifstofa ráðuneytisins eru reknar sem ein heild, er hagkvæmt og leiðir til betri 
nýtingar fjármuna, m.a. með sameiginlegri stoðþjónustu, og skýrari yfirsýnar yfir reksturinn. Almennt 
viðmið Norðurlandanna er að við hverja sendiskrifstofu skuli starfa a.m.k. þrír útsendir starfsmenn en 
rúmur helmingur íslenskra sendiskrifstofa er undir þessu viðmiði eftir niðurskurð sl. áratug. Tryggja verður 
að sendiskrifstofur hafi lágmarksmannafla til þess að halda úti starfsemi sinni, enda séu undirmannaðar 
skrifstofur óhagkvæmar í rekstri. 

Í utanríkisráðuneytinu er unnið samkvæmt jafnréttisáætlun Stjórnarráðs Íslands og sérstakri fram-
kvæmdaáætlun ráðuneytisins í jafnréttismálum. Unnið er markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á 
sendiskrifstofum Íslands og tryggt er að störf þar skiptist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf. Ólíkt því sem 
áður var eru kynjahlutföll nokkuð jöfn í hópi yngri háskólamenntaðra fulltrúa og má leiða að því líkur að í 
ljósi framgangskerfis utanríkisþjónustunnar og flutningsskyldu muni kynjahlutföll í stjórnunarstöðum 
jafnast á næstu árum. 

Hagræðing í ríkisrekstri undanfarin ár hefur óhjákvæmilega haft áhrif á starfsemi utanríkisþjónustunnar 
og möguleika hennar til að taka þátt í alþjóðasamstarfi og gæta íslenskra hagsmuna. Utanríkisþjónusta 
Íslands er ein sú minnsta í Evrópu, enda þjóðin fámenn. Það eru þó ýmis verkefni í alþjóðasamskiptum sem 
verður að sinna, óháð stærð þjóða. Þá finna starfsmenn íslenskra sendiskrifstofa mikið fyrir vaxandi áhuga 
á Íslandi og íslenskum vörum og eftirspurn eftir þjónustu þeirra hefur aukist jafnt og þétt. Tryggja verður 
að sendiskrifstofurnar geti staðið undir þessu aukna álagi og veitt einstaklingum, fyrirtækjum og erlendum 
stjórnvöldum góða þjónustu og greinargóðar upplýsingar. Brugðist hefur verið við þessu að einhverju leyti 
undanfarin misseri með fjölgun starfsmanna. 

Frekari styrking kemur til álita. Til dæmis hefur álag á sendiráð Íslands í Kína aukist verulega, m.a. 
vegna fjölgunar ferðamanna og aukinna viðskipta í kjölfar fríverslunarsamningsins. Á vef Ferðamálastofu 
kemur fram að árið 2013 voru kínverskir ferðamenn, sem sóttu Ísland heim, um 17.600 en árið 2016 voru 
þeir um 66.781, sem er aukning um 279%. Þessir ferðamenn kalla á meiri þjónustu en flestir aðrir, t.d. 
vegna vegabréfsáritana. Kínamarkaður er fjarlægur Íslendingum bæði landfræðilega og menningarlega og 
því er staðarþekking og persónuleg tengsl starfsmanna sendiráðsins afar mikilvæg. Þar starfa nú aðeins 
tveir útsendir starfsmenn, sendiherra og varamaður hans, auk staðarráðinna starfsmanna og myndi styrking 
sendiskrifstofunnar þjóna vel íslenskum viðskiptahagsmunum. Sömu sögu má segja af öðrum 
sendiskrifstofum. Mikil fjölgun Íslendinga erlendis hefur aukið álag á utanríkisþjónustuna, en nú þjónar t.d. 
sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn yfir 10.000 Íslendingum sem þar eru búsettir, fleirum en sum sýslu-
mannsembættin sinna.  

Settur hefur verið á fót stýrihópur sem ætlað er að kortleggja starfsemi utanríkisþjónustunnar og leggja 
til hvernig bregðast skuli við þróun heimsmála. Hópurinn skilar tillögum í haust. Starfsemi allra 
sendiskrifstofa verður skoðuð, hvaða ávinningi þær skila og hvernig breytt heimsmynd hefur áhrif á 
forgangsröðun utanríkisþjónustunnar. 
 
6.2. Markmið og starfið framundan 

1. Stýrihópur endurskoði forgangsröðun verkefna og geri tillögur um breytingar á 
utanríkisþjónustunni. 

2. Styrkja starfsemi sendiskrifstofa með betri búnaði, m.a. til að taka á móti vegabréfsumsóknum og 
vegabréfsáritunum. 

3. Bæta hagræði í rekstri, m.a. með hagstæðum innkaupum. 
4. Nýta betur fjarskiptatækni og fjarfundabúnað. 
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til hvernig bregðast skuli við þróun heimsmála. Hópurinn skilar tillögum í haust. Starfsemi allra 
sendiskrifstofa verður skoðuð, hvaða ávinningi þær skila og hvernig breytt heimsmynd hefur áhrif á 
forgangsröðun utanríkisþjónustunnar. 
 
6.2. Markmið og starfið framundan 

1. Stýrihópur endurskoði forgangsröðun verkefna og geri tillögur um breytingar á 
utanríkisþjónustunni. 

2. Styrkja starfsemi sendiskrifstofa með betri búnaði, m.a. til að taka á móti vegabréfsumsóknum og 
vegabréfsáritunum. 

3. Bæta hagræði í rekstri, m.a. með hagstæðum innkaupum. 
4. Nýta betur fjarskiptatækni og fjarfundabúnað. 
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MARKMIÐ OG AÐGERÐIR: I. UTANRÍKISÞJÓNUSTA OG STJÓRNSÝSLA UTANRÍKISMÁLA 
 

Nr. Markmið HM # Mælikvarðar 
 

Staða 2016 Viðmið 2018 Viðmið 2022 

1 Að standa betur 
vörð um hag 
íslenskra 
ríkisborgara 
sem dvelja 
erlendis um 
lengri eða 
skemmri tíma 
og byggja upp 
og viðhalda 
tengslum við 
íslenska 
ríkisborgara 
erlendis. 

 Hlutfall þeirra sem leita til 
borgaraþjónustunnar og eru 
ánægðir með þjónustuna. 

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 

  

Hversu regluleg og góð 
upplýsingamiðlun er um öryggi 
á ferðalögum erlendis, meðal 
annars á samskiptamiðlum.  

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 

  

Hversu vel viðbrögð við 
neyðarástandi erlendis eru 
samræmd með öðrum 
Norðurlöndum og 
viðbragðsaðilum innanlands og 
hvort þau séu æfð reglulega. 

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 

  

2 Að standa betur 
vörð um 
grunngildi 
utanríkisstefnu 
Íslands; lýðræði 
og virðingu 
fyrir 
réttarríkinu og 
alþjóðalögum, 
mannúð og 
verndun 
mannréttinda, 
jafnrétti allra og 
sjálfbæra 
þróun, 
afvopnun og 
friðsamlega 
lausn 
deilumála. 
 

Öll 
mark-
miðin 
eiga 
við og 
sér-
stak-
lega 5 
og 16. 
 

Hversu vel utanríkisþjónustan 
nýtir þau tækifæri sem gefast til 
að tala fyrir grunngildum í 
utanríkisstefnu Íslands. 

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 

  

Hversu mikið er tekið mið af 
grunngildum í utanríkisstefnu 
Íslands í alþjóðlegu og 
svæðisbundnu samstarfi. 

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 

  

3 Að standa betur 
vörð um 
sértæka 
hagsmuni 
Íslands, 
sérstaklega 
hvað varðar 
hafrétt og 
sjálfbæra 
nýtingu 
auðlinda,  
m.a. á 
norðurslóðum. 
 

7,14,1
og 5 

Hversu vel utanríkisþjónustan 
nýtir þau tækifæri sem gefast í 
tvíhliða og marghliða 
samskiptum til að vekja athygli 
á hagsmunum Íslands. 

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 

  

Hversu vel er tekið mið af 
sjónarmiðum Íslands í 
alþjóðlegu og svæðisbundnu 
samstarfi. 

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 
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NR. Tengist 

mark-
miði nr. 

Aðgerð Tímaáætlun Ábyrgðaraðili 

1 1, 2 og 3 Stýrihópur endurskoði forgangsröðun verkefna og geri tillögur 
um breytingar á utanríkisþjónustunni. 

2017-2018 UTN 

2 1 Bæta þjónustu við Íslendinga erlendis, m.a. með betri búnaði, 
og styrkja viðbragðsgetu ráðuneytisins og sendiskrifstofa í 
neyðartilvikum erlendis. 

2018 UTN 

3 1 Auka enn frekar virkni sendiskrifstofa á samfélagsmiðlum til 
að auka skilvirka og skjóta upplýsingamiðlun. 

2017-2018 UTN 

4 2 og 3 Styrkja málsvarastarf, samvinnu og þátttöku á vettvangi 
alþjóðastofnana og í svæðabundnu samstarfi; auka samráð 
innan utanríkisþjónustunnar og stjórnarráðsins alls. 

2017-2018 UTN 

5 2 Styrkja stofnanir, verkefni og viðburði sem stuðla að aukinni 
virðingu fyrir mannréttindum, jafnrétti, þjóðarétti og mannúð 
á heimsvísu; bæði í samstarfi við aðra og að eigin frumkvæði, 
sbr. rakarstofuviðburði,  og fullgilda og staðfesta alþjóðlega 
samninga. 

2017-2021 UTN 

6 2 Tryggja virka þátttöku í svæðisbundnu samstarfi, m.a. á 
vettvangi Norrænu ráðherranefndarinnar og 
Norðurskautsráðsins og standa vel að formennsku í norrænu 
samstarfi (N5+NB8) 2019 og í Norðurskautsráðinu 2019-21. 

2017-2021 UTN 

7 3 Tryggja hagsmuni Íslands í málefnum er varða sjálfbæra 
nýtingu auðlinda, þ.m.t. á sviði hafréttar, með virkri þátttöku í 
samningaviðræðum, alþjóðlegum viðburðum og 
svæðasamstarfi, með nægum mannafla og virkri stefnumótun 
þvert á fagráðuneyti. 

2017-2019 UTN 

8 3 Tryggja hagsmuni Íslands í alþjóðlegu samstarfi um 
umhverfis- og lofstlagsmál, þ.m.t. samningaviðræðum við 
ESB og Noreg um innri skiptingu ábyrgða í loftslagsmálum. 

2017-2018 UTN 

9 1,2 og 3 Efla gerð og miðlun grunnupplýsinga um brýn hagsmunamál 
Íslands sem nýtast ráðuneytum og sendiskrifstofum til að efla 
þekkingu almennings á Íslandi og erlendis á málefnasviðum 
ráðuneytisins í gegnum innlenda og erlenda fjölmiðla, 
samfélagsmiðla, með skýrslugjöf og fundum heima fyrir og 
erlendis. 

2017-2021 UTN 
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MARKMIÐ OG AÐGERÐIR: I. UTANRÍKISÞJÓNUSTA OG STJÓRNSÝSLA UTANRÍKISMÁLA 
 

Nr. Markmið HM # Mælikvarðar 
 

Staða 2016 Viðmið 2018 Viðmið 2022 

1 Að standa betur 
vörð um hag 
íslenskra 
ríkisborgara 
sem dvelja 
erlendis um 
lengri eða 
skemmri tíma 
og byggja upp 
og viðhalda 
tengslum við 
íslenska 
ríkisborgara 
erlendis. 

 Hlutfall þeirra sem leita til 
borgaraþjónustunnar og eru 
ánægðir með þjónustuna. 

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 

  

Hversu regluleg og góð 
upplýsingamiðlun er um öryggi 
á ferðalögum erlendis, meðal 
annars á samskiptamiðlum.  

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 

  

Hversu vel viðbrögð við 
neyðarástandi erlendis eru 
samræmd með öðrum 
Norðurlöndum og 
viðbragðsaðilum innanlands og 
hvort þau séu æfð reglulega. 

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 

  

2 Að standa betur 
vörð um 
grunngildi 
utanríkisstefnu 
Íslands; lýðræði 
og virðingu 
fyrir 
réttarríkinu og 
alþjóðalögum, 
mannúð og 
verndun 
mannréttinda, 
jafnrétti allra og 
sjálfbæra 
þróun, 
afvopnun og 
friðsamlega 
lausn 
deilumála. 
 

Öll 
mark-
miðin 
eiga 
við og 
sér-
stak-
lega 5 
og 16. 
 

Hversu vel utanríkisþjónustan 
nýtir þau tækifæri sem gefast til 
að tala fyrir grunngildum í 
utanríkisstefnu Íslands. 

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 

  

Hversu mikið er tekið mið af 
grunngildum í utanríkisstefnu 
Íslands í alþjóðlegu og 
svæðisbundnu samstarfi. 

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 

  

3 Að standa betur 
vörð um 
sértæka 
hagsmuni 
Íslands, 
sérstaklega 
hvað varðar 
hafrétt og 
sjálfbæra 
nýtingu 
auðlinda,  
m.a. á 
norðurslóðum. 
 

7,14,1
og 5 

Hversu vel utanríkisþjónustan 
nýtir þau tækifæri sem gefast í 
tvíhliða og marghliða 
samskiptum til að vekja athygli 
á hagsmunum Íslands. 

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 

  

Hversu vel er tekið mið af 
sjónarmiðum Íslands í 
alþjóðlegu og svæðisbundnu 
samstarfi. 

Þetta er erfitt að 
mæla og verður 
byggt á 
sjálfsmati. 
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NR. Tengist 

mark-
miði nr. 

Aðgerð Tímaáætlun Ábyrgðaraðili 

1 1, 2 og 3 Stýrihópur endurskoði forgangsröðun verkefna og geri tillögur 
um breytingar á utanríkisþjónustunni. 

2017-2018 UTN 

2 1 Bæta þjónustu við Íslendinga erlendis, m.a. með betri búnaði, 
og styrkja viðbragðsgetu ráðuneytisins og sendiskrifstofa í 
neyðartilvikum erlendis. 

2018 UTN 

3 1 Auka enn frekar virkni sendiskrifstofa á samfélagsmiðlum til 
að auka skilvirka og skjóta upplýsingamiðlun. 

2017-2018 UTN 

4 2 og 3 Styrkja málsvarastarf, samvinnu og þátttöku á vettvangi 
alþjóðastofnana og í svæðabundnu samstarfi; auka samráð 
innan utanríkisþjónustunnar og stjórnarráðsins alls. 

2017-2018 UTN 

5 2 Styrkja stofnanir, verkefni og viðburði sem stuðla að aukinni 
virðingu fyrir mannréttindum, jafnrétti, þjóðarétti og mannúð 
á heimsvísu; bæði í samstarfi við aðra og að eigin frumkvæði, 
sbr. rakarstofuviðburði,  og fullgilda og staðfesta alþjóðlega 
samninga. 

2017-2021 UTN 

6 2 Tryggja virka þátttöku í svæðisbundnu samstarfi, m.a. á 
vettvangi Norrænu ráðherranefndarinnar og 
Norðurskautsráðsins og standa vel að formennsku í norrænu 
samstarfi (N5+NB8) 2019 og í Norðurskautsráðinu 2019-21. 

2017-2021 UTN 

7 3 Tryggja hagsmuni Íslands í málefnum er varða sjálfbæra 
nýtingu auðlinda, þ.m.t. á sviði hafréttar, með virkri þátttöku í 
samningaviðræðum, alþjóðlegum viðburðum og 
svæðasamstarfi, með nægum mannafla og virkri stefnumótun 
þvert á fagráðuneyti. 

2017-2019 UTN 

8 3 Tryggja hagsmuni Íslands í alþjóðlegu samstarfi um 
umhverfis- og lofstlagsmál, þ.m.t. samningaviðræðum við 
ESB og Noreg um innri skiptingu ábyrgða í loftslagsmálum. 

2017-2018 UTN 

9 1,2 og 3 Efla gerð og miðlun grunnupplýsinga um brýn hagsmunamál 
Íslands sem nýtast ráðuneytum og sendiskrifstofum til að efla 
þekkingu almennings á Íslandi og erlendis á málefnasviðum 
ráðuneytisins í gegnum innlenda og erlenda fjölmiðla, 
samfélagsmiðla, með skýrslugjöf og fundum heima fyrir og 
erlendis. 

2017-2021 UTN 
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II. UTANRÍKISVIÐSKIPTI 

 
1. ÚRSÖGN BRETLANDS ÚR EVRÓPUSAMBANDINU (BREXIT) 
 
1.1. Almennt 

Fyrirhuguð útganga Bretlands úr Evrópusambandinu (ESB) mun marka þáttaskil í sögu Evrópusam-
runans. Aldrei áður hefur aðildarríki Evrópusambandsins gengið úr því. Bretland er eitt stærsta aðildarríki 
ESB. Landið er annað stærsta hagkerfi innan Sambandsins, þriðja fjölmennasta aðildarríkið, eitt öflugasta 
herveldi í Evrópu og eitt af tveimur aðildarríkjum ESB sem eiga fast sæti í öryggisráði SÞ. Samskipti 
Íslands og Bretlands byggja á gömlum merg, og Bretlandsmarkaður er einn mikilvægasti markaðurinn fyrir 
íslenskt atvinnulíf. 

 

 
Í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretlandi hinn 23. júní 2016 sendu bresk stjórnvöld  formlega til-

kynningu um úrsögn Bretlands hinn 29. mars sl. Samkvæmt 50. gr. stofnsáttmála Evrópusambandsins 
(Lissabon-sáttmálans) hafa úrsagnarríkið og Evrópusambandið tvö ár til þess að semja um úrsagnar-
skilmálana. Má því búast við að úrsögn Bretlands úr ESB komist til framkvæmda vorið 2019. 

 

 
1.2. Hagsmunir Íslands 
   Bresk stjórnvöld hafa lýst því yfir að þau hyggist verða málsvarar fríverslunar og einfaldra viðskiptahátta 
eftir útgöngu landsins úr ESB. Þetta markmið samræmist vel íslenskum hagsmunum og vekur væntingar 
um að semja megi um enn betri markaðsaðgang fyrir íslenskan útflutning við Bretland, einkum fyrir 
sjávarafurðir. Eigi að síður þarf að hafa í huga að hagsmunir Íslands í viðskiptum á Bretlandsmarkaði eru 
afar víðtækir. Sem dæmi má nefna að tryggja þarf lendingarréttindi íslenskra flugfélaga á Bretlandseyjum, 
réttindi íslenskra ríkisborgara til dvalar og starfa í Bretlandi þarf að tryggja eftir því sem kostur gefst og svo 
mætti lengi telja. Þessa dagana vinna ráðuneytin að greiningu á áhrifum úrsagnar Bretlands úr ESB fyrir 
Ísland og búa þannig í haginn fyrir viðræður um framtíðarsamskiptin við Bretland. 

Af hálfu íslenskra stjórnvalda hefur verið lögð áhersla á að tryggja sem nánast samstarf við EFTA og 
EES-ríkin. Ljóst er að nálgun einstakra EFTA-ríkja kann að vera ólík, t.d er staða EFTA-ríkjanna þriggja 
innan EES nokkuð önnur en staða Sviss. Á þessu stigi er þó of snemmt að útiloka nokkurn kost þegar 
kemur að fyrirkomulagi framtíðarsamskipta við Bretland. Þótt Bretar hafi hafnað aðild að innri markaðnum 
og þar með gefið EES-lausn upp á bátinn er ekki loku fyrir það skotið að það geti hentað breskum 
hagsmunum að sækjast eftir EFTA-aðild vegna þess ramma sem þar er gefinn til að halda utan um 
fríverslunarsamninga víða um lönd.  

 

Samskipti Íslands og Bretlands eftir Brexit:  
Bretland er, líkt og öll aðildarríki ESB, aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES). Þegar 
úrsögn Bretlands úr ESB verður að veruleika munu samskipti Íslands og Bretlands ekki lengur byggja á 
EES-samningnum eða öðrum samningnum Íslands við ESB. Þetta skapar Íslandi og Bretlandi tækifæri til 
að móta samskipti sín á nýjum grundvelli en þýðir um leið að ekki verður lengur byggt á þeim gagnkvæmu 
réttindum sem ríkisborgarar og fyrirtæki frá Íslandi eða Bretlandi njóta á grundvelli EES-samningsins. Í 
ljósi náinna tengsla þessara tveggja grannþjóða er það eitt af forgangsverkefnum utanríkisþjónustunnar á 
næstu árum að móta traustan grunn fyrir framtíðarsamskipti Íslands og Bretlands. 

Um hvað er samið við úrsögn úr ESB? 
Úrsögn Bretlands úr ESB er fordæmalaus og því engum fyrirmyndum til að dreifa um hvernig samið er 
um útgöngu ríkja úr ESB. Í þeim efnum vakna upp ýmis álitamál, t.d. hvernig ganga eigi frá fjárhagslegum 
aðskilnaði við úrsögnina, hver verði réttindi þeirra ríkisborgara frá aðildarríkjum ESB sem eru búsettir í 
Bretlandi og sömuleiðis réttindi breskra ríkisborgara sem búsettir eru innan ESB. Líklegt er að fyrst verði 
samið um slík atriði áður en samningaviðræður hefjast um eiginlegt framtíðarsamband Bretlands og ESB. 
Hins vegar er ekki langur tími til stefnu, aðeins tvö ár, sem verður að teljast fremur skammur tími til að 
semja um svo mörg og flókin álitaefni sem leiða af útgöngu Bretlands.  

 
33 

 

 
1.3. Markmið og starfið framundan.  

1. Greina áhrif af úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu og kortleggja mikilvægustu hagsmuni 
Íslands í viðskiptum við Bretland sem og samráð við bresk stjórnvöld, samstarfsríki Íslands í 
EFTA og Evrópusambandið.  

2. Styrkja tengslanet íslenskra aðila í breska stjórnkerfinu. Nauðsynlegt er að tryggja að íslensk 
stjórnvöld mæti vel undirbúin til leiks í viðræðum við Bretland um framtíðartilhögun á samskipt-
um ríkjanna, hvort sem Ísland mun semja í hópi hinna EFTA-ríkjanna eða tvíhliða. 

3. Meginmarkmiðið í framtíðarsamningaviðræðum Íslands við Bretland er að tryggja að íslenskir 
aðilar hafi sama greiða aðgang að Bretlandi og breskum mörkuðum og þeir njóta í dag í krafti 
EES-samningsins og annarra samninga Íslands við Evrópusambandið. Enn fremur verður horft til 
þess að bæta enn aðgang að breskum mörkuðum þar sem þess er kostur. 
 
 

2. ALÞJÓÐLEGT VIÐSKIPTASAMSTARF  
 

2.1. Almennt 
Á árinu 2016 nam verðmæti útfluttrar vöru og þjónustu frá Íslandi um 1.186 milljörðum króna. Þar af 

nam verðmæti vöruútflutnings um 537 milljörðum króna, og verðmæti þjónustuútflutnings um 649 
milljörðum króna. Samtals dróst útflutningur saman um 0,2% frá árinu áður, aðallega vegna samdráttar í 
vöruútflutningi, einkum á iðnaðarvörum og sjávarafurðum. Verðmæti innfluttrar vöru og þjónustu nam á 
árinu 2016 um 1.034,6 milljörðum króna, þannig að viðskiptajöfnuður var hagstæður um 151,7 milljarða 
króna. Þar af nam verðmæti vöruinnflutnings um 646 milljörðum króna, og verðmæti þjónustuinnflutnings 
nam um 388,6 milljörðum króna.  

 
Lönd í Evrópu eru langstærstu viðskiptalönd Íslands, bæði hvað varðar útflutning og innflutning. Á 

árinu 2016 var yfir 80% af öllum vöruútflutningi Íslendinga seldur til landa í Evrópu og um 2/3 hlutar alls 
innflutnings komu frá Evrópulöndum. Hlutfall vöruútflutnings til ESB ríkja (ESB28) var 72,3% en ef 
Bretland er undanskilið (ESB27) lækkar hlutfall ESB niður í 61%. Ef frá er talið Holland, er Bretland 
stærsti einstaki markaðurinn fyrir íslenskar vörur árið 2016 (11,3%). Rotterdam-áhrifin svokölluðu skekkja 
þá mynd sem hagtölur draga upp af Hollandi en miklu magni af áli og einnig fiski er komið þar fyrir í 
vörugeymslum af hagkvæmniástæðum. Endastaður vörunnar er þá ekki þekktur þegar tollskýrslur eru 
gerðar. Samkvæmt könnun Hagstofunnar árið 2015, fer þó nokkuð af sjávarafurðum á fjölda annarra 
markaða, helst til Þýskalands og Frakklands, en ekki reyndist unnt að fá upplýsingar frá útflytjendum um 
endastöð áls sem er meginuppistaða útflutnings til Hollands (78% árið 2016). Bandaríkin, Japan og Kína 
voru helstu útflutningslönd Íslands utan Evrópu. Í töflum 2 og 3 hér að neðan má sjá nánari upplýsingar um 
utanríkisviðskipti á árunum 2015 og 2016. 
  

Brexit og sjávarútvegsmál: 
Bretland fellur í dag undir sameiginlega sjávarútvegsstefnu ESB en við útgönguna munu Bretar taka aftur 
forræðið yfir eigin fiskveiðum. Bretland þarf því að setja sér sjávarútvegsstefnu og hefur lýst áhuga á 
samstarfi og samráði við Ísland við mótun sjávarútvegsstefnunnar. Hins vegar hefur þetta m.a. í för með 
sér að bresk stjórnvöld munu taka yfir það umboð sem áður var í höndum framkvæmdastjórnar ESB 
þegar kemur að samningaviðræðum um deilistofna á borð við makríl. Ekki er víst að fjölgun 
samningsaðila muni einfalda viðræður sem fram til þess hafa reynst flóknar.  
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II. UTANRÍKISVIÐSKIPTI 

 
1. ÚRSÖGN BRETLANDS ÚR EVRÓPUSAMBANDINU (BREXIT) 
 
1.1. Almennt 

Fyrirhuguð útganga Bretlands úr Evrópusambandinu (ESB) mun marka þáttaskil í sögu Evrópusam-
runans. Aldrei áður hefur aðildarríki Evrópusambandsins gengið úr því. Bretland er eitt stærsta aðildarríki 
ESB. Landið er annað stærsta hagkerfi innan Sambandsins, þriðja fjölmennasta aðildarríkið, eitt öflugasta 
herveldi í Evrópu og eitt af tveimur aðildarríkjum ESB sem eiga fast sæti í öryggisráði SÞ. Samskipti 
Íslands og Bretlands byggja á gömlum merg, og Bretlandsmarkaður er einn mikilvægasti markaðurinn fyrir 
íslenskt atvinnulíf. 

 

 
Í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretlandi hinn 23. júní 2016 sendu bresk stjórnvöld  formlega til-

kynningu um úrsögn Bretlands hinn 29. mars sl. Samkvæmt 50. gr. stofnsáttmála Evrópusambandsins 
(Lissabon-sáttmálans) hafa úrsagnarríkið og Evrópusambandið tvö ár til þess að semja um úrsagnar-
skilmálana. Má því búast við að úrsögn Bretlands úr ESB komist til framkvæmda vorið 2019. 

 

 
1.2. Hagsmunir Íslands 
   Bresk stjórnvöld hafa lýst því yfir að þau hyggist verða málsvarar fríverslunar og einfaldra viðskiptahátta 
eftir útgöngu landsins úr ESB. Þetta markmið samræmist vel íslenskum hagsmunum og vekur væntingar 
um að semja megi um enn betri markaðsaðgang fyrir íslenskan útflutning við Bretland, einkum fyrir 
sjávarafurðir. Eigi að síður þarf að hafa í huga að hagsmunir Íslands í viðskiptum á Bretlandsmarkaði eru 
afar víðtækir. Sem dæmi má nefna að tryggja þarf lendingarréttindi íslenskra flugfélaga á Bretlandseyjum, 
réttindi íslenskra ríkisborgara til dvalar og starfa í Bretlandi þarf að tryggja eftir því sem kostur gefst og svo 
mætti lengi telja. Þessa dagana vinna ráðuneytin að greiningu á áhrifum úrsagnar Bretlands úr ESB fyrir 
Ísland og búa þannig í haginn fyrir viðræður um framtíðarsamskiptin við Bretland. 

Af hálfu íslenskra stjórnvalda hefur verið lögð áhersla á að tryggja sem nánast samstarf við EFTA og 
EES-ríkin. Ljóst er að nálgun einstakra EFTA-ríkja kann að vera ólík, t.d er staða EFTA-ríkjanna þriggja 
innan EES nokkuð önnur en staða Sviss. Á þessu stigi er þó of snemmt að útiloka nokkurn kost þegar 
kemur að fyrirkomulagi framtíðarsamskipta við Bretland. Þótt Bretar hafi hafnað aðild að innri markaðnum 
og þar með gefið EES-lausn upp á bátinn er ekki loku fyrir það skotið að það geti hentað breskum 
hagsmunum að sækjast eftir EFTA-aðild vegna þess ramma sem þar er gefinn til að halda utan um 
fríverslunarsamninga víða um lönd.  

 

Samskipti Íslands og Bretlands eftir Brexit:  
Bretland er, líkt og öll aðildarríki ESB, aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES). Þegar 
úrsögn Bretlands úr ESB verður að veruleika munu samskipti Íslands og Bretlands ekki lengur byggja á 
EES-samningnum eða öðrum samningnum Íslands við ESB. Þetta skapar Íslandi og Bretlandi tækifæri til 
að móta samskipti sín á nýjum grundvelli en þýðir um leið að ekki verður lengur byggt á þeim gagnkvæmu 
réttindum sem ríkisborgarar og fyrirtæki frá Íslandi eða Bretlandi njóta á grundvelli EES-samningsins. Í 
ljósi náinna tengsla þessara tveggja grannþjóða er það eitt af forgangsverkefnum utanríkisþjónustunnar á 
næstu árum að móta traustan grunn fyrir framtíðarsamskipti Íslands og Bretlands. 

Um hvað er samið við úrsögn úr ESB? 
Úrsögn Bretlands úr ESB er fordæmalaus og því engum fyrirmyndum til að dreifa um hvernig samið er 
um útgöngu ríkja úr ESB. Í þeim efnum vakna upp ýmis álitamál, t.d. hvernig ganga eigi frá fjárhagslegum 
aðskilnaði við úrsögnina, hver verði réttindi þeirra ríkisborgara frá aðildarríkjum ESB sem eru búsettir í 
Bretlandi og sömuleiðis réttindi breskra ríkisborgara sem búsettir eru innan ESB. Líklegt er að fyrst verði 
samið um slík atriði áður en samningaviðræður hefjast um eiginlegt framtíðarsamband Bretlands og ESB. 
Hins vegar er ekki langur tími til stefnu, aðeins tvö ár, sem verður að teljast fremur skammur tími til að 
semja um svo mörg og flókin álitaefni sem leiða af útgöngu Bretlands.  
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1.3. Markmið og starfið framundan.  

1. Greina áhrif af úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu og kortleggja mikilvægustu hagsmuni 
Íslands í viðskiptum við Bretland sem og samráð við bresk stjórnvöld, samstarfsríki Íslands í 
EFTA og Evrópusambandið.  

2. Styrkja tengslanet íslenskra aðila í breska stjórnkerfinu. Nauðsynlegt er að tryggja að íslensk 
stjórnvöld mæti vel undirbúin til leiks í viðræðum við Bretland um framtíðartilhögun á samskipt-
um ríkjanna, hvort sem Ísland mun semja í hópi hinna EFTA-ríkjanna eða tvíhliða. 

3. Meginmarkmiðið í framtíðarsamningaviðræðum Íslands við Bretland er að tryggja að íslenskir 
aðilar hafi sama greiða aðgang að Bretlandi og breskum mörkuðum og þeir njóta í dag í krafti 
EES-samningsins og annarra samninga Íslands við Evrópusambandið. Enn fremur verður horft til 
þess að bæta enn aðgang að breskum mörkuðum þar sem þess er kostur. 
 
 

2. ALÞJÓÐLEGT VIÐSKIPTASAMSTARF  
 

2.1. Almennt 
Á árinu 2016 nam verðmæti útfluttrar vöru og þjónustu frá Íslandi um 1.186 milljörðum króna. Þar af 

nam verðmæti vöruútflutnings um 537 milljörðum króna, og verðmæti þjónustuútflutnings um 649 
milljörðum króna. Samtals dróst útflutningur saman um 0,2% frá árinu áður, aðallega vegna samdráttar í 
vöruútflutningi, einkum á iðnaðarvörum og sjávarafurðum. Verðmæti innfluttrar vöru og þjónustu nam á 
árinu 2016 um 1.034,6 milljörðum króna, þannig að viðskiptajöfnuður var hagstæður um 151,7 milljarða 
króna. Þar af nam verðmæti vöruinnflutnings um 646 milljörðum króna, og verðmæti þjónustuinnflutnings 
nam um 388,6 milljörðum króna.  

 
Lönd í Evrópu eru langstærstu viðskiptalönd Íslands, bæði hvað varðar útflutning og innflutning. Á 

árinu 2016 var yfir 80% af öllum vöruútflutningi Íslendinga seldur til landa í Evrópu og um 2/3 hlutar alls 
innflutnings komu frá Evrópulöndum. Hlutfall vöruútflutnings til ESB ríkja (ESB28) var 72,3% en ef 
Bretland er undanskilið (ESB27) lækkar hlutfall ESB niður í 61%. Ef frá er talið Holland, er Bretland 
stærsti einstaki markaðurinn fyrir íslenskar vörur árið 2016 (11,3%). Rotterdam-áhrifin svokölluðu skekkja 
þá mynd sem hagtölur draga upp af Hollandi en miklu magni af áli og einnig fiski er komið þar fyrir í 
vörugeymslum af hagkvæmniástæðum. Endastaður vörunnar er þá ekki þekktur þegar tollskýrslur eru 
gerðar. Samkvæmt könnun Hagstofunnar árið 2015, fer þó nokkuð af sjávarafurðum á fjölda annarra 
markaða, helst til Þýskalands og Frakklands, en ekki reyndist unnt að fá upplýsingar frá útflytjendum um 
endastöð áls sem er meginuppistaða útflutnings til Hollands (78% árið 2016). Bandaríkin, Japan og Kína 
voru helstu útflutningslönd Íslands utan Evrópu. Í töflum 2 og 3 hér að neðan má sjá nánari upplýsingar um 
utanríkisviðskipti á árunum 2015 og 2016. 
  

Brexit og sjávarútvegsmál: 
Bretland fellur í dag undir sameiginlega sjávarútvegsstefnu ESB en við útgönguna munu Bretar taka aftur 
forræðið yfir eigin fiskveiðum. Bretland þarf því að setja sér sjávarútvegsstefnu og hefur lýst áhuga á 
samstarfi og samráði við Ísland við mótun sjávarútvegsstefnunnar. Hins vegar hefur þetta m.a. í för með 
sér að bresk stjórnvöld munu taka yfir það umboð sem áður var í höndum framkvæmdastjórnar ESB 
þegar kemur að samningaviðræðum um deilistofna á borð við makríl. Ekki er víst að fjölgun 
samningsaðila muni einfalda viðræður sem fram til þess hafa reynst flóknar.  
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Tafla 2. Verðmæti vöruútflutnings og vöruinnflutnings 2015 og 2016 (milljónir kr. á gengi hvors árs), 
samkv. uppl. Hagstofu Íslands 

 
 2015 2016 Breyting frá 

fyrra ári (%) 
Útflutningur alls, fob 626.092 537.342 -14,2 
Sjávarafurðir 264.665 231.847 -12,4 
Landbúnaðarvörur 13.268 17.126 29,1 
Iðnaðarvörur 331.060 270.417 -18,3 
Aðrar vörur 17.099 17.952 5,0 
    
Innflutningur alls, fob 656.662 645.721 -1,7 
Matvörur og drykkjarvörur 65.037 57.421 -11,7 
Hrávörur og rekstrarvörur 184.883 168.490 -8,9 
Eldsneyti og smurolíur 83.124 69.868 -15,9 
Fjárfestingavörur 137.382 140.637 2,4 
Flutningatæki 103.893 120.140 15,6 
Neysluvörur 81.399 88.632 8,9 
Aðrar vörur 944 533 -43,5 
    
Vöruskiptajöfnuður -30.570 -108.379  

 
Tafla 3. Verðmæti þjónustuútflutnings og þjónustuinnflutnings 2014 og 2015 sundurliðað eftir 
þjónustuflokkum (milljónir kr. á gengi hvors árs). Sundurliðaðar tölur fyrir árið 2016 liggja ekki fyrir. 
Samkv. uppl. Hagstofu Íslands. 

 

  2014 2015 

Breyting 
milli 

áranna 
2014 og 

2015 (%)

 
 
 

2016 

Breyting 
milli áranna 

2015 og 
2016 (%) 

Útflutningur 500.000 574.362 15% 
 

649.000 13% 
Ferðalög 160.077 213.329 33%   
Samgöngur og flutningar 189.240 205.022 8%   
Önnur viðskiptaþjónusta 39.955 40.054 0%   
Fjarskipta-, tölvu- og 
upplýsingaþjónusta 25.926 31.879 23%   
Gjöld fyrir notkun hugverka 
ót.a. 18.745 30.337 62%   

Innflutningur 364.272 372.250 2% 
 

388.600 4% 
Ferðalög 113.594 131.407 16%   
Önnur viðskiptaþjónusta 109.770 100.096 -9%   
Samgöngur og flutningar 58.531 63.037 8%   
Fjarskipta-, tölvu- og 
upplýsingaþjónusta 20.580 23.338 13%   
Viðgerðir og viðhald ót.a. 17.734 18.197 3%   
  

Þjónustujöfnuður 135.553 201.917 49%
 

260.400 29% 
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Tafla 4. Vöruútflutningur eftir heimsálfum og helstu viðskiptasvæðum og löndum í hverri heimsálfu 
(milljónir kr. á gengi hvors árs), samkv. uppl. Hagstofu Íslands. 
 

  2015 2016 Breyting 
milli ára 

Hlutfall af heild 
(2016) 

Alls 626.091 537.342 -14% 100,0% 
Evrópa 524.188 442.729 -16% 82,4% 
ESB28 452.760 388.273 -17% 72,3% 
ESB27 380.073 327.549 -16% 61,0% 
EFTA 36.315  29.966  -21% 5,6% 
Holland 163.125 137.034 -16% 25,5% 
Bretland 72.687 60.723 -16% 11,3% 
Spánn 72.309 55.779 -23% 10,4% 
Þýskaland 46.631 37.277 -20% 6,9% 
Frakkland 35.736 35.797 0% 6,7% 
Noregur 29.116 22.880 -21% 4,3% 
Danmörk 15.002 12.947 -14% 2,4% 
Belgía 14.136 12.303 -13% 2,3% 
N- og S-Ameríka 49.784 50.546 2% 9,4% 
Bandaríkin 35.448 41.724 18% 7,8% 
Kanada 7.494 5.318 -29% 1,0% 
Brasilía 1.057 1.358 28% 0,3% 
Afríka 17.137 7.895 -54% 1,5% 
Nígería 13.800 5.986 -57% 1,1% 
Marokkó 156 597 283% 0,1% 
Egyptaland 1.111 308 -72% 0,1% 
Asía 32.608 34.343 5% 6,4% 
Japan 12.543 12.022 -4% 2,2% 
Kína 9.570 11.021 15% 2,1% 
Tævan 1.795 2.903 62% 0,5% 
Víetnam 3.091 2.670 -14% 0,5% 
Tæland 1.000 988 -1% 0,2% 
Eyjaálfa 2.374 1.830 -23% 0,3% 
Ástralía 1.990 1.404 -29% 0,3% 

 
Til samanburðar er hér að neðan tafla sem sýnir hlutdeild gjaldmiðla í út- og innflutningi árið 2015. Þar 

kemur m. a. fram að hlutdeild evru í útflutningstekjum er 26,8% en Bandaríkjadals 57,5%. Þess má geta að 
greitt er fyrir ál í Bandaríkjadölum óháð innflutningslandi.    
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Til samanburðar er hér að neðan tafla sem sýnir hlutdeild gjaldmiðla í út- og innflutningi árið 2015. Þar 

kemur m. a. fram að hlutdeild evru í útflutningstekjum er 26,8% en Bandaríkjadals 57,5%. Þess má geta að 
greitt er fyrir ál í Bandaríkjadölum óháð innflutningslandi.    
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Tafla 5. Hlutdeild gjaldmiðla í vöruút- og innflutningi 2015, samkv. uppl. Hagstofu Íslands 

 
Hlutdeild gjaldmiðla í utanríkisverslun 

Útflutningur FOB í %  Innflutningur CIF í % 
Alls 100 100
Ýmsir gjaldmiðlar innan EES 40,8 66,3
Evra 26,8 36,4
Sterlingspund 7,5 4,1
Dönsk króna 1,6 8,7
Sænsk króna 0,2 2,6
Gjaldmiðlar annarra ESB landa 0 0,1
Íslensk króna 0,5 9,7
Norsk króna 4,2 4,8
Bandaríkjadalur 57,5 32,8
Japanskt jen 1,3 0,3
Gjaldmiðlar annarra landa alls 0,4 0,6
Kanadadalur 0,3 0,4
Svissneskur franki 0,1 0,2

 
Erfiðleikar hafa verið á nokkrum lykilmörkuðum Íslands. Spáð er tiltölulega hægum hagvexti í 

Evrópusambandinu, sem er stærsti útflutningsmarkaður Íslands, en það telst til tíðinda að í fyrsta sinn síðan 
2008 er spáð hagvexti í öllum aðildarríkjum ESB. Þá þarf að semja að nýju við Bretland, stærsta 
útflutningsmarkað Íslands, um viðskiptasamband ríkjanna eftir Brexit. Hérlendis hefur einnig dregið til 
tíðinda. Álframleiðendur finna fyrir aukinni samkeppni frá Kína og íslenskir flugrekendur þurfa einnig að 
kljást við stóraukna samkeppni. Styrking á gengi krónunnar dregur úr samkeppnishæfni íslenskrar 
framleiðslu og hugvits sem og Íslands sem áfangastaðar fyrir erlenda ferðamenn. 

Íslenska hagkerfið er opið og hagvöxtur er drifinn áfram af útflutningi. Við þessum áskorunum þarf því 
að bregðast til að verja markaði og störf innanlands og blása til sóknar á öðrum þar sem tækifærin leynast á 
næstu árum. Útflutningur á þjónustu hefur verið í kröftugum vexti og gegnir ferðaþjónustan þar 
lykilhlutverki. En ýmsar aðrar þjónustutekjur hafa einnig farið vaxandi undanfarin ár. Heildartekjur vegna 
notkunar hugverka, sérleyfa og vörumerkja, fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónustu, menningar- og 
afþreyingarþjónustu og annarrar viðskipta- og tækniþjónustu (rannsóknir, sérfræðiráðgjöf, tækniráðgjöf) 
numu samtals 108 milljörðum króna árið 2015 sem er ríflega tvöfalt meiri tekjur en allur vöruútflutningur 
til Bandaríkjanna. Stafræna hagkerfið, græna hagkerfið, laxeldi og aukin fullnýting sjávarafurða með 
aðstoð líftækni getur og hefur opnað nýja markaði, t.d. fyrir fæðubótarefni, lyf og snyrtivörur. 

Utanríkisviðskiptastefna Íslands hlýtur að draga mið af  breytilegum mörkuðum. Einn þáttur í þróun 
markaða er mikill vöxtur millistétta í heiminum, hvort sem er í Asíu, Suður-Ameríku og ekki síst Afríku. 
Hagvísar segja að millistéttin í Kína sé orðin fjölmennari en allir íbúar Bandaríkjanna. Samkvæmt 
alþjóðlegum samanburðartölum frá OECD er því spáð að neysla og þar með kaupmáttur millistéttarinnar á 
Indlandi muni aukast fjórfalt á næstu þrjátíu árum og hafa þá farið fram úr Kína. Samanlagt mun neysla 
millistéttarinnar í þessum tveimur fjölmennustu ríkjum veraldar verða meiri en sambærileg neysla í 
Bandaríkjunum, Evrópu, öðrum ríkjum Asíu, Afríku og Suður-Ameríku. Tölur um auðsöfnun styðja við 
sömu sviðsmynd og sýna fram á hægfara lækkandi hlutfall auðs í Bandaríkjunum og Evrópu á meðan Kína 
og nýmarkaðsríkin fylla skörðin. Íslensk fyrirtæki eru þegar farin að vinna með þessa þróun í huga og 
viðskiptastefna stjórnvalda þarf einnig að taka mið af þessu á næstu árum og áratugum. 
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Mynd 2. Hlutfall neyslu millistéttarinnar á helstu viðskiptasvæðum 2000 – 2050, samkvæmt OECD  
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Viðskiptaþjónustan sinnir þjónustu við íslensk fyrirtæki og styrkir samkeppnisstöðu á alþjóðlegum 
mörkuðum, sinnir kynningu á Íslandi sem áfangastað ferðamanna og stýrir samstarfi utanríkisþjónustunnar 
við íslenska aðila á sviði menningar, landkynninga og viðskipta. Starfseminni er að mestu sinnt erlendis en 
allar sendiskrifstofur Íslands sinna viðskiptaþjónustu, ferðamálum og menningarkynningu. Sérstakir 
viðskipta- og ferðamálafulltrúar eru við störf í stærri sendiráðum Íslands sem liðsinna íslenskum fyrirtækj-
um erlendis og koma íslenskum viðskiptahagsmunum á framfæri með fjölbreyttum hætti í hverju umdæmi 
fyrir sig. Sjö viðskiptafulltrúar eru í fullu starfi og þrír í hálfu starfi. Sendiskrifstofurnar eiga í nánu 
samstarfi við Íslandsstofu og aðrar hlutaðeigandi stofnanir og hagsmunasamtök í því augnamiði að stilla 
saman strengi allra þeirra sem starfa að viðskiptum, ferðamálum og menningarkynningu á erlendri grundu.  

Staðsetning viðskiptafulltrúa erlendis tryggir haldgóða þekkingu á staðháttum, eflir tengslanet og  eykur 
skilning á ímynd og eftirspurn eftir íslenskri vöru og þjónustu á hverjum markaði fyrir sig. Sendiskrifstofur 
eru öflugt tæki til að opna dyr í vissum samfélögum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. Íslandsstofa 

Íslandsstofa er samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda og miðar að því að auka gjaldeyristekjur 
þjóðarinnar með því að efla markaðssókn Íslendinga erlendis. Þjónustan byggir á þremur þáttum:  

 
Viðskiptaþjónustan: 

 Aðstoðar einstök fyrirtæki við upplýsingaleit, greiningu á samkeppnishæfni á mörkuðum, 
samskipti við erlend stjórnvöld og öflun sambanda sem nýtast við markaðssetningu. Viðskipta-
fulltrúar áttu fundi með 120 íslenskum fyrirtækjum á Íslandi árið 2016.  

 Veitir klæðskerasniðna þjónustu til fyrirtækja gegn gjaldi. Slík þjónusta getur t.d. falist í leit að 
samstarfsaðila erlendis til að aðstoða við vöruþróun og markaðssetningu.  

 Svarar fyrirspurnum frá innlendum og erlendum aðilum. Alls svöruðu viðskiptafulltrúar um 
7.500 fyrirspurnum á árinu 2016 en ótaldar eru fyrirspurnir sem aðrir starfsmenn og ræðis-
menn sinntu. 

 Stuðlar að viðskiptahvetjandi verkefnum. Sem dæmi má nefna þátttöku Íslands í að setja á 
laggirnar og taka þátt í stjórn samnorræns frumkvöðlaseturs í New York sem íslenskir frum-
kvöðlar munu njóta góðs af frá og með árinu 2017. Í þessu tilfelli leggur viðskiptafulltrúi til 
vinnuframlag og Íslandsstofa og Nýsköpunarmiðstöð fjárframlag. 

 Heldur kynningar um Ísland við ýmis tækifæri. 
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Tafla 5. Hlutdeild gjaldmiðla í vöruút- og innflutningi 2015, samkv. uppl. Hagstofu Íslands 

 
Hlutdeild gjaldmiðla í utanríkisverslun 
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1) Almennu kynningarstarfi sem beinist að því að efla orðspor og ímynd Íslands erlendis, skapa áhuga á 

landinu sem áfangastað og auka eftirspurn eftir því sem íslenskt er. 
2) Upplýsingamiðlun, ráðgjöf og fræðslu við samtök, fyrirtæki og einstaklinga til þess að efla færni 

þeirra og árangur í alþjóðaviðskiptum. 
3) Markvissum aðgerðum í því skyni að laða að erlenda fjárfesta til beinna fjárfestinga í atvinnu-

starfsemi og nýsköpun í samræmi við stefnu stjórnvalda.  
 

Íslandsstofa kynnir starfsemi viðskiptaþjónustu í sendiráðum gagnvart mögulegum viðskiptavinum 
viðskiptaþjónustunnar og samhæfir starfsemi beggja aðila, heldur fundi og kynningar með atvinnulífinu. 
Sendiskrifstofur geta jafnframt sótt styrk í Samstarfssjóð Íslandsstofu og utanríkisráðuneytisins til 
viðskiptahvetjandi verkefna sem sendiskrifstofur hafa frumkvæði að. Heildarfjárhæð sjóðsins nemur 15 
milljónum króna. 
 
2.4. Markmið og starfið framundan 

1. Þörf er á langtímastefnu í markaðssetningu og útflutningsaðstoð í samvinnu atvinnulífsins og 
stjórnvalda. Hyggst ráðuneytið hvetja til þess að þessu verkefni verði hrundið í framkvæmd á 
árinu 2017 með skipun Útflutnings- og markaðsráðs. Íslandsstofa myndi gegna mikilvægu 
hlutverki í þessu verkefni. 

 
2.5. Viðskipti við einstök ríki og svæði   

 
Færeyjar og Grænland 

Á fundi Hoyvíkur-ráðsins á síðasta ári, sem í eiga sæti utanríkisráðherrar Íslands og Færeyja, var 
ákveðið að taka efni samningsins til endurskoðunar, m.a. með það að markmiði að finna lausn á ýmsum 
ágreiningsmálum. Að mati Færeyinga hefur samningurinn ekki fært þeim þann ávinning sem vonir voru 
bundnar við og telja þeir að Ísland hafi notið meiri ávinnings af samningnum. Óánægja Færeyinga stafar 
m.a. af því að þeim hefur ekki verið kleift að markaðssetja hér á landi tilteknar vörur sem framleiddar eru í 
Færeyjum sökum reglna, sem gilda hér á landi, um markaðssetningu á vörum innan EES. Í Hoyvíkur-
samningnum er kveðið á um niðurfellingu tolla í viðskiptum milli Íslands og Færeyja með hvers kyns vörur 
sem upprunnar eru í löndunum, þ.m.t. af öllum landbúnaðarvörum. Jafnframt kveður samningurinn á um 
frelsi í þjónustuviðskiptum, frjálsa för fólks milli landanna og búseturétt, stofnsetningarrétt, frjálsa 
fjármagnsflutninga, frelsi til gagnkvæmra fjárfestinga, o.fl. 

Á fundi utanríkisráðherra Íslands, Færeyja og Grænlands sl. sumar var ákveðið að setja á stofn vinnu-
hóp embættismanna til að vinna að tillögum um samstarfssamning milli landanna þriggja og kanna mögu-
leika á gerð fríverslunarsamnings í samræmi við ályktun Vestnorræna ráðsins nr. 1/2015. Ráðherrarnir 
staðfestu jafnframt þann ásetning sinn að hittast framvegis árlega til að ræða sameiginleg hagsmunamál 
landanna. Fundur ráðherranna á þessu ári verður haldinn hér á landi. Á árinu 2013 var undirrituð 
viljayfirlýsing milli Íslands og Grænlands um aukið samstarf á ýmsum sviðum. Komið var á fót 
sameiginlegum vettvangi embættismanna til að ræða m.a. um viðskiptamál landanna.  

 
Japan 

Japan hefur í gegnum tíðina verið mikilvægasti útflutningsmarkaður Íslands í Asíu og vega sjávarafurðir 
þar þyngst en íslenskur makríll nýtur sérstakrar velgengni á Japansmarkaði um þessar mundir. Sviss, eitt 
EFTA-ríkjanna, hefur gert fríverslunarsamning við Japan. Ísland hefur tekið upp þá ósk við Japan en ekki 
haft erindi sem erfiði enn sem komið er. ESB og Japan hófu fríverslunarviðræður á árinu 2013 og er stefnt 
að því að ljúka þeim fyrir lok þessa árs. Formlegar viðræður Íslands og Japans um gerð tvísköttunar-
samnings munu hefjast á þessu ári. Einnig er unnið að lokafrágangi samkomulags milli ríkjanna um 
gagnkvæm atvinnuréttindi námsmanna. Íslensk stjórnvöld hafa lengi lagt áherslu á gerð loftferðasamnings 
milli landanna en viðbrögð japanskra stjórnvalda hafa verið treg fram að þessu. 
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Kína 

Útflutningur frá Íslandi til Kína hefur aukist umtalsvert frá því er fríverslunarsamningur landanna tók 
gildi. Þannig jókst útflutningur í krónum reiknað um ríflega 11% milli áranna 2015 og 2016, eða úr um 9.6 
í um 11 milljarða króna. Innflutningur frá Kína nam 50 milljörðum króna 2016, samanborið við 54.6 
milljarða króna 2015. Fjöldi kínverskra ferðamanna til Íslands hefur jafnframt aukist umtalsvert en þeir 
voru um 48 þúsund 2015 og 67 þúsund 2016. 

 

 
Á síðasta ári voru haldnir í Beijing tveir fundir um viðskiptamál, annars vegar árlegt viðskiptasamráð og 

hins vegar fundur sameiginlegrar nefndar sem sett var á stofn með fríverslunarsamningi landanna. Meðal 
annars var rætt um möguleika til gagnkvæmra fjárfestinga, samstarf við nýtingu jarðhita, olíuleit við Ísland, 
vöruflutninga milli landanna, samstarf aðila í ferðaþjónustu og viðskipti með matvæli.  

Árið 2013 settu kínversk stjórnvöld reglur um að framkvæma þurfi sérstaka heilbrigðisúttekt vegna allra 
tegunda matvæla sem ekki hafa áður verið fluttar til landsins. Á síðasta ári var gert samkomulag um 
heimild til innflutnings til Kína fyrir sex nýjar tegundir sjávarafurða, auk samkomulags um heimild til 
innflutnings á lifandi íslenskum hrossum. Þá var á fundi með matvælastofnun Kína á síðasta ári komið á 
framfæri ósk um að hraðað verði afgreiðslu á umsóknum íslenskra stjórnvalda um heimild til innflutnings 
fyrir fleiri afurðir, s.s. mjöl og lýsi, fiskeldisafurðir og sauðfjárafurðir. Er þessari málaleitan reglulega fylgt 
eftir af hálfu sendiráðsins í Beijing.  
 
Rússland 

Gagnþvinganir Rússa gagnvart viðskiptaþvingunum Vesturveldanna hafa bitnað hlutfallslega hvað mest 
á Íslandi en þær voru mikið högg, sérstaklega á útflutning makríls, loðnu og síldar. Í kjölfar takmarkana á 
innflutning matvæla hafa neysluvenjur í Rússlandi breyst og innlend matvælaframleiðsla verið efld. Mikill 
skortur er á nýsköpun og fjárfestingum innan rússneska hagkerfisins sem gæti haft afleiðingar til lengri 
tíma. Þrátt fyrir þessar aðstæður hafa íslensk stjórnvöld unnið að því að nýta þau tækifæri sem bjóðast og 
reyna að búa í haginn fyrir aukin viðskipti í framtíðinni. Þannig áttu stjórnvöld ríkjanna fund um miðjan 
febrúar um hvernig mætti efla viðskiptasamstarf ríkjanna. 

 
Nígería 

Slæmt efnahagsástand í Nígeríu og ýmsar aðgerðir stjórnvalda þar hafa haft slæmar afleiðingar fyrir 
viðskipti Íslands og Nígeríu sem hafa verið umtalsverð, einkum með skreið og þurrkaða fiskhausa, og á 

Meðbyr í Japan: 
Í Japan hefur orðið markverð aukning á sölu ýmiss konar hönnunarvöru og fatnaðar frá Íslandi og einnig 
er aukin eftirspurn eftir tilteknum mat- og drykkjarvörum. Japönsk fyrirtæki hafa að undanförnu lýst 
áhuga á að kaupa lamba- og hrossakjöt frá Íslandi og þegar er hafinn reglulegur innflutningur á vegum 
stórs japansks fyrirtækis. Þá tóku fulltrúar sölusamtaka bænda í fyrsta sinn þátt í helstu matvælasýningu 
Japans sem haldin var í Tókýó á síðasta ári. Sendiráð Íslands í Tókýó vann að undirbúningi þess í samráði 
við viðskiptaþjónustu utanríkisráðuneytisins. Fyrstu viðbrögð á hinum kröfuharða japanska matvæla- og 
veitingahúsamarkaði lofa góðu um framhaldið. Einnig er í undirbúningi markaðssetning og framleiðsla á 
íslensku skyri fyrir Japansmarkað. Þá hafa fyrirtæki í veitingarekstri gert tilraunir með innflutning á 
ferskum sjávarafurðum með flugi frá Íslandi en sá útflutningur er þó á byrjunarstigi. 

Ísland og Kína eiga reglulega fundi um viðskiptamál til að greiða fyrir viðskiptum milli landanna, t.d. með 
því að ýta undir samningagerð, efla tengsl milli stjórnsýslu landanna, skiptast á upplýsingum um þróun 
efnahagsmála og fjalla um álitamál, áskoranir og tækifæri.  

Heimsókn viðskiptasendinefndar til Murmansk.  
Íslensk viðskiptasendinefnd tók þátt í viðskiptaþingi í Murmansk í nóvember sl. Alls voru fulltrúar frá 10 
íslenskum fyrirtækjum sem starfa á sviði tækjabúnaðar fyrir sjávarútveg, í ferðinni sem skipulögð var af 
sendiráði Íslands í Moskvu ásamt Íslandsstofu. Fundað var með útgerðarmönnum í Murmansk og 
ríkisstjóra fylkisins. Ríkir bjartsýni um að viðskipti komist á í kjölfar ferðarinnar, enda stendur mikil 
endurnýjun á fiskiskipaflota Rússa fyrir dyrum. Þá kom fram áhugi á að koma á fót sjávarklasa í 
Murmansk að íslenskri fyrirmynd og með sérfræðiaðstoð frá Íslandi, auk samstarfs milli háskóla í 
Murmansk og á Akureyri. Stefnt er að sambærilegri ferð til Vladivostok, stærstu útgerðarstöðvar 
Rússlands, á árinu 2017. 
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1) Almennu kynningarstarfi sem beinist að því að efla orðspor og ímynd Íslands erlendis, skapa áhuga á 

landinu sem áfangastað og auka eftirspurn eftir því sem íslenskt er. 
2) Upplýsingamiðlun, ráðgjöf og fræðslu við samtök, fyrirtæki og einstaklinga til þess að efla færni 

þeirra og árangur í alþjóðaviðskiptum. 
3) Markvissum aðgerðum í því skyni að laða að erlenda fjárfesta til beinna fjárfestinga í atvinnu-

starfsemi og nýsköpun í samræmi við stefnu stjórnvalda.  
 

Íslandsstofa kynnir starfsemi viðskiptaþjónustu í sendiráðum gagnvart mögulegum viðskiptavinum 
viðskiptaþjónustunnar og samhæfir starfsemi beggja aðila, heldur fundi og kynningar með atvinnulífinu. 
Sendiskrifstofur geta jafnframt sótt styrk í Samstarfssjóð Íslandsstofu og utanríkisráðuneytisins til 
viðskiptahvetjandi verkefna sem sendiskrifstofur hafa frumkvæði að. Heildarfjárhæð sjóðsins nemur 15 
milljónum króna. 
 
2.4. Markmið og starfið framundan 

1. Þörf er á langtímastefnu í markaðssetningu og útflutningsaðstoð í samvinnu atvinnulífsins og 
stjórnvalda. Hyggst ráðuneytið hvetja til þess að þessu verkefni verði hrundið í framkvæmd á 
árinu 2017 með skipun Útflutnings- og markaðsráðs. Íslandsstofa myndi gegna mikilvægu 
hlutverki í þessu verkefni. 

 
2.5. Viðskipti við einstök ríki og svæði   

 
Færeyjar og Grænland 

Á fundi Hoyvíkur-ráðsins á síðasta ári, sem í eiga sæti utanríkisráðherrar Íslands og Færeyja, var 
ákveðið að taka efni samningsins til endurskoðunar, m.a. með það að markmiði að finna lausn á ýmsum 
ágreiningsmálum. Að mati Færeyinga hefur samningurinn ekki fært þeim þann ávinning sem vonir voru 
bundnar við og telja þeir að Ísland hafi notið meiri ávinnings af samningnum. Óánægja Færeyinga stafar 
m.a. af því að þeim hefur ekki verið kleift að markaðssetja hér á landi tilteknar vörur sem framleiddar eru í 
Færeyjum sökum reglna, sem gilda hér á landi, um markaðssetningu á vörum innan EES. Í Hoyvíkur-
samningnum er kveðið á um niðurfellingu tolla í viðskiptum milli Íslands og Færeyja með hvers kyns vörur 
sem upprunnar eru í löndunum, þ.m.t. af öllum landbúnaðarvörum. Jafnframt kveður samningurinn á um 
frelsi í þjónustuviðskiptum, frjálsa för fólks milli landanna og búseturétt, stofnsetningarrétt, frjálsa 
fjármagnsflutninga, frelsi til gagnkvæmra fjárfestinga, o.fl. 

Á fundi utanríkisráðherra Íslands, Færeyja og Grænlands sl. sumar var ákveðið að setja á stofn vinnu-
hóp embættismanna til að vinna að tillögum um samstarfssamning milli landanna þriggja og kanna mögu-
leika á gerð fríverslunarsamnings í samræmi við ályktun Vestnorræna ráðsins nr. 1/2015. Ráðherrarnir 
staðfestu jafnframt þann ásetning sinn að hittast framvegis árlega til að ræða sameiginleg hagsmunamál 
landanna. Fundur ráðherranna á þessu ári verður haldinn hér á landi. Á árinu 2013 var undirrituð 
viljayfirlýsing milli Íslands og Grænlands um aukið samstarf á ýmsum sviðum. Komið var á fót 
sameiginlegum vettvangi embættismanna til að ræða m.a. um viðskiptamál landanna.  

 
Japan 

Japan hefur í gegnum tíðina verið mikilvægasti útflutningsmarkaður Íslands í Asíu og vega sjávarafurðir 
þar þyngst en íslenskur makríll nýtur sérstakrar velgengni á Japansmarkaði um þessar mundir. Sviss, eitt 
EFTA-ríkjanna, hefur gert fríverslunarsamning við Japan. Ísland hefur tekið upp þá ósk við Japan en ekki 
haft erindi sem erfiði enn sem komið er. ESB og Japan hófu fríverslunarviðræður á árinu 2013 og er stefnt 
að því að ljúka þeim fyrir lok þessa árs. Formlegar viðræður Íslands og Japans um gerð tvísköttunar-
samnings munu hefjast á þessu ári. Einnig er unnið að lokafrágangi samkomulags milli ríkjanna um 
gagnkvæm atvinnuréttindi námsmanna. Íslensk stjórnvöld hafa lengi lagt áherslu á gerð loftferðasamnings 
milli landanna en viðbrögð japanskra stjórnvalda hafa verið treg fram að þessu. 
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Kína 

Útflutningur frá Íslandi til Kína hefur aukist umtalsvert frá því er fríverslunarsamningur landanna tók 
gildi. Þannig jókst útflutningur í krónum reiknað um ríflega 11% milli áranna 2015 og 2016, eða úr um 9.6 
í um 11 milljarða króna. Innflutningur frá Kína nam 50 milljörðum króna 2016, samanborið við 54.6 
milljarða króna 2015. Fjöldi kínverskra ferðamanna til Íslands hefur jafnframt aukist umtalsvert en þeir 
voru um 48 þúsund 2015 og 67 þúsund 2016. 

 

 
Á síðasta ári voru haldnir í Beijing tveir fundir um viðskiptamál, annars vegar árlegt viðskiptasamráð og 

hins vegar fundur sameiginlegrar nefndar sem sett var á stofn með fríverslunarsamningi landanna. Meðal 
annars var rætt um möguleika til gagnkvæmra fjárfestinga, samstarf við nýtingu jarðhita, olíuleit við Ísland, 
vöruflutninga milli landanna, samstarf aðila í ferðaþjónustu og viðskipti með matvæli.  

Árið 2013 settu kínversk stjórnvöld reglur um að framkvæma þurfi sérstaka heilbrigðisúttekt vegna allra 
tegunda matvæla sem ekki hafa áður verið fluttar til landsins. Á síðasta ári var gert samkomulag um 
heimild til innflutnings til Kína fyrir sex nýjar tegundir sjávarafurða, auk samkomulags um heimild til 
innflutnings á lifandi íslenskum hrossum. Þá var á fundi með matvælastofnun Kína á síðasta ári komið á 
framfæri ósk um að hraðað verði afgreiðslu á umsóknum íslenskra stjórnvalda um heimild til innflutnings 
fyrir fleiri afurðir, s.s. mjöl og lýsi, fiskeldisafurðir og sauðfjárafurðir. Er þessari málaleitan reglulega fylgt 
eftir af hálfu sendiráðsins í Beijing.  
 
Rússland 

Gagnþvinganir Rússa gagnvart viðskiptaþvingunum Vesturveldanna hafa bitnað hlutfallslega hvað mest 
á Íslandi en þær voru mikið högg, sérstaklega á útflutning makríls, loðnu og síldar. Í kjölfar takmarkana á 
innflutning matvæla hafa neysluvenjur í Rússlandi breyst og innlend matvælaframleiðsla verið efld. Mikill 
skortur er á nýsköpun og fjárfestingum innan rússneska hagkerfisins sem gæti haft afleiðingar til lengri 
tíma. Þrátt fyrir þessar aðstæður hafa íslensk stjórnvöld unnið að því að nýta þau tækifæri sem bjóðast og 
reyna að búa í haginn fyrir aukin viðskipti í framtíðinni. Þannig áttu stjórnvöld ríkjanna fund um miðjan 
febrúar um hvernig mætti efla viðskiptasamstarf ríkjanna. 

 
Nígería 

Slæmt efnahagsástand í Nígeríu og ýmsar aðgerðir stjórnvalda þar hafa haft slæmar afleiðingar fyrir 
viðskipti Íslands og Nígeríu sem hafa verið umtalsverð, einkum með skreið og þurrkaða fiskhausa, og á 

Meðbyr í Japan: 
Í Japan hefur orðið markverð aukning á sölu ýmiss konar hönnunarvöru og fatnaðar frá Íslandi og einnig 
er aukin eftirspurn eftir tilteknum mat- og drykkjarvörum. Japönsk fyrirtæki hafa að undanförnu lýst 
áhuga á að kaupa lamba- og hrossakjöt frá Íslandi og þegar er hafinn reglulegur innflutningur á vegum 
stórs japansks fyrirtækis. Þá tóku fulltrúar sölusamtaka bænda í fyrsta sinn þátt í helstu matvælasýningu 
Japans sem haldin var í Tókýó á síðasta ári. Sendiráð Íslands í Tókýó vann að undirbúningi þess í samráði 
við viðskiptaþjónustu utanríkisráðuneytisins. Fyrstu viðbrögð á hinum kröfuharða japanska matvæla- og 
veitingahúsamarkaði lofa góðu um framhaldið. Einnig er í undirbúningi markaðssetning og framleiðsla á 
íslensku skyri fyrir Japansmarkað. Þá hafa fyrirtæki í veitingarekstri gert tilraunir með innflutning á 
ferskum sjávarafurðum með flugi frá Íslandi en sá útflutningur er þó á byrjunarstigi. 

Ísland og Kína eiga reglulega fundi um viðskiptamál til að greiða fyrir viðskiptum milli landanna, t.d. með 
því að ýta undir samningagerð, efla tengsl milli stjórnsýslu landanna, skiptast á upplýsingum um þróun 
efnahagsmála og fjalla um álitamál, áskoranir og tækifæri.  

Heimsókn viðskiptasendinefndar til Murmansk.  
Íslensk viðskiptasendinefnd tók þátt í viðskiptaþingi í Murmansk í nóvember sl. Alls voru fulltrúar frá 10 
íslenskum fyrirtækjum sem starfa á sviði tækjabúnaðar fyrir sjávarútveg, í ferðinni sem skipulögð var af 
sendiráði Íslands í Moskvu ásamt Íslandsstofu. Fundað var með útgerðarmönnum í Murmansk og 
ríkisstjóra fylkisins. Ríkir bjartsýni um að viðskipti komist á í kjölfar ferðarinnar, enda stendur mikil 
endurnýjun á fiskiskipaflota Rússa fyrir dyrum. Þá kom fram áhugi á að koma á fót sjávarklasa í 
Murmansk að íslenskri fyrirmynd og með sérfræðiaðstoð frá Íslandi, auk samstarfs milli háskóla í 
Murmansk og á Akureyri. Stefnt er að sambærilegri ferð til Vladivostok, stærstu útgerðarstöðvar 
Rússlands, á árinu 2017. 
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síðustu árum einnig með makríl. Viðskiptasendinefnd undir forystu þáverandi utanríkisráðherra fór í ágúst 
sl. til Nígeríu, m.a. til að ræða mögulegar lausnir á vandanum í skreiðarviðskiptum landanna. Rætt var um 
að stofna formlegan samráðsvettvang um viðskipti landanna, auka gagnkvæm viðskipti og um möguleika á 
útflutningi á íslensku hugviti til Nígeríu, m.a. í tæknilausnum í fiskvinnslu og útgerð. Aðgerðir 
Nígeríumanna voru teknar upp á vettvangi WTO að frumkvæði Íslands og annarra þjóða en efasemdir voru 
uppi um að ráðstafanir nígerískra stjórnvalda stæðust fyllilega reglur WTO. Jafnframt hefur sendiráð 
Íslands í London unnið að lausn málsins gagnvart nígerískum stjórnvöldum. Er einnig unnið að því að skipa 
ræðismann Íslands í Nígeríu.  

 
2.6. Loftferðasamningar 

Ísland hefur gert fjölda loftferðasamninga sem veita heimildir til viðskiptaflugs til 101 ríkis. Ísland 
hefur sótt flestar samningaráðstefnur á vettvangi Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (International Civil 
Aviation Organization, ICAO) með góðum árangri. Nú er fremur stefnt að því að semja við færri mikilvæg 
ríki en við mörg ríki, að uppfæra gildandi samninga og stefna að fullgildingu áritaðra samninga. Þannig var 
nýverið gengið frá samningi við Ísrael en áhugi er á því að hefja beint flug á milli landanna. Þá hefur Ísland 
sóst eftir því að gerast aðili að samningum ESB við þriðju ríki og verður sú vinna áfram í gangi.   
   Loftferðasamningur var gerður við Rússa árið 1999 með viðbót árið 2007. Í febrúar sl. fór fram 17. 
viðskiptasamráðslota við Rússa í Reykjavík þar sem m. a. var lögð áhersla á flugmál. Rússnesk stjórnvöld 
hafa nú boðið til viðræðna milli Íslands og Rússlands um loftferðamál sem hefjast innan tíðar í Moskvu. 
Íslensk stjórnvöld hafa áhuga á að semja um yfirflugsheimildir yfir Rússneska Sambandsríkið í þeim 
viðræðum. Slíkar yfirflugsheimildir myndu valda straumhvörfum fyrir íslenska flugrekendur sem hyggja á 
flug til Kína, Indlands og Japans. Ætla má að fundir forseta Íslands og utanríkisráðherra með rússneskum 
ráðamönnum í Arkangelsk undir lok mars hafi haft jákvæð áhrif í þessum efnum.  

 
2.7. Fjárfestingasamningar 

Í gildi eru ellefu fjárfestingasamningar Íslands við önnur ríki, þar af við níu ríki í tvíhliða samningum og 
við tvö ríki sem hlutar af fríverslunarsamningum EFTA-ríkjanna. Því til viðbótar bíða samningar við 
Makedóníu og Tyrkland formlegrar undirritunar og staðfestingar. Viðræður hafa staðið yfir við stjórnvöld í 
Albaníu um gerð fjárfestingasamnings og er vonast til þess að þeim ljúki fljótlega. Í tengslum við 
endurskoðun á gildandi fríverslunarsamningi EFTA-ríkjanna og Mexíkó eru jafnframt hafnar viðræður um 
endurskoðun á fjárfestingasamningi Íslands og Mexíkó og er vonast til þess að þeim ljúki á þessu ári. 

 
2.8. Markmið og starfið framundan 

1. Áfram verður unnið að því að tryggja íslenska viðskiptahagsmuni og stuðla að auknum 
útflutningi í tvíhliða viðskiptasamstarfi.  

2. Hvað Grænland og Færeyjar varðar er stefnt að því að ljúka um mitt árið starfi vinnuhóps sem 
ætlað er að vinna að tillögum um samstarfssamning milli landanna þriggja og kanna möguleika á 
gerð fríverslunarsamnings milli þeirra.  

3. Áfram verður þrýst  á japönsk stjórnvöld um gerð fríverslunarsamnings. 
4. Áfram verður þrýst á kínversk stjórnvöld um að afgreiðslu á umsóknum um heimild til 

innflutnings til Kína fyrir fleiri afurðir verði hraðað. Jafnframt verður unnið að því að greiða með 
öðrum hætti fyrir innflutningi íslenskra afurða til Kína, þar sem hindranir koma upp.  

5. Áfram verður unnið að því í samráði við hagsmunasamtök útflytjenda að leysa vandamál í 
viðskiptum  Íslands og Nígeríu  og styðja við aukin viðskipti þeirra á milli að öðru leyti. 

6. Áfram verður reynt að greiða fyrir viðskiptum við Rússland með öllum tiltækum ráðum. 
 
 
 
 
 
 

Stöðugt vaxandi umsvif íslenskra flugrekenda hafa kallað á aukna áherslu á gerð tvíhliða loftferða-
samninga. Misjafnt er hversu víðtæk réttindi tekst að semja um í hverju tilviki en auk gagnkvæmra 
heimilda til farþega- og farmflugs milli samningsríkja tekst oftast að semja um flug til og frá þriðju ríkjum 
og viðkomandi samningsríkis. Flugiðnaðurinn er ein mikilvægasta atvinnugrein landsins á eftir heildsölu, 
smásölu og fiskveiðum og -vinnslu. Heildarveltan er svipuð og í framleiðslu málma og nam hún 247.8 
milljörðum króna árið 2015. Þar af voru 185.8 milljarðar í formi gjaldeyristekna.  
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3. FJÖLÞJÓÐLEGT VIÐSKIPTASAMSTARF 

 
3.1. Fjölþjóðastofnanir 
 
Alþjóðaviðskiptastofnunin (WTO) 

Á ráðherrafundi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (World Trade Organization, WTO) í desember nk. 
verður reynt að ná samkomulagi um innanlandsstuðning, öryggisákvæði og opinberar birgðir í landbúnaði, 
ríkisstyrki í sjávarútvegi og jafnvel rafræn viðskipti. Flestir hafa hóflegar væntingar um metnaðarfulla 
niðurstöðu, m.a. vegna óvissu með stefnu nýrrar Bandaríkjastjórnar gagnvart WTO.  

Djúpstæður ágreiningur er um framhald Doha-viðræðnanna. Í ljósi þeirrar pattstöðu sem myndast hefur 
í viðræðunum hafa fríverslunarviðræður á milli einstakra ríkja og ríkjahópa orðið sífellt mikilvægari 
vettvangur ríkja til þess að tryggja aðgang að erlendum mörkuðum. Þá hafa ríkjahópar innan WTO hafið 
samningaviðræður sín á milli um einstök viðfangsefni sem ekki hefur náðst samstaða innan WTO að hefja 
viðræður um. Ísland hefur verið í hópi þeirra ríkja sem þátt hafa tekið í slíkum fjölþjóðlegum viðræðum. Á 
síðasta ári lauk þannig samningaviðræðum hluta aðildarríkja WTO um niðurfellingu tolla af vörum á sviði 
upplýsingatækni (e. Information Technology Agreement, ITA). Sambærilegar viðræður hluta aðildarríkja 
WTO um niðurfellingu tolla af umhverfisvænum vörum (e. Environmental Goods Agreement, EGA) eru 
langt komnar. Enn fremur eru að hefjast viðræður nokkurra aðildarríkja WTO um gerð samnings um afnám 
ríkisstyrkja í sjávarútvegi og mun Ísland taka þátt í þeim viðræðum.  

Þá hefur hluti aðildarríkja WTO átt í svokölluðum TiSA-viðræðum (Trade in Services Agreement, 
TiSA) þar sem samið er um skuldbindingar varðandi aðgang þjónustuveitenda ríkjanna að mörkuðum 
annarra samningsaðila. Miðað er við að skuldbindingarnar verði færðar nær því að endurspegla núverandi 
framkvæmd og lagaumhverfi í viðkomandi ríkjum innan ramma núverandi löggjafar þeirra. Í tilboði Íslands 
er að mestu leyti byggt á skuldbindingum Íslands skv. GATS-samningnum (General Agreement on Trade 
in Services, GATS). Ísland undanskilur frá hvers kyns skuldbindingum þá starfsemi sem hið opinbera hefur 
með höndum, s.s. heilsutengda þjónustu, félagslega þjónustu og menntamál. Skuldbindingar um 
markaðsaðgang eru einungis teknar á sviðum sem eru í höndum einkaaðila og opin fyrir samkeppni frá 
útlöndum. Helstu ágreiningsmál eru enn útistandandi og viðræðurnar í biðstöðu, m.a. vegna óvissu með 
stefnu Bandaríkjanna.  

 
Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) 
  Aðildarríki Fríverslunarsamtaka Evrópu (European Free Trade Association, EFTA) hafa gert 27 
fríverslunarsamninga sem taka til 38 ríkja utan ESB og hafa 25 þeirra samninga þegar tekið gildi. Hér að 
neðan er yfirlit til samanburðar yfir fríverslunarnet EFTA/Íslands  og ESB. 
 
  

Viðskiptastefna Íslands er til skoðunar á vettvangi WTO í október nk. en aðildarríki stofnunarinnar 
gangast reglulega undir úttekt á viðskiptastefnu sinni. Tilgangurinn með slíkri úttekt er að stuðla að því að 
aðildarríkin virði skuldbindingar sínar og auðvelda þar með framkvæmd alþjóðaviðskiptakerfisins.  
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síðustu árum einnig með makríl. Viðskiptasendinefnd undir forystu þáverandi utanríkisráðherra fór í ágúst 
sl. til Nígeríu, m.a. til að ræða mögulegar lausnir á vandanum í skreiðarviðskiptum landanna. Rætt var um 
að stofna formlegan samráðsvettvang um viðskipti landanna, auka gagnkvæm viðskipti og um möguleika á 
útflutningi á íslensku hugviti til Nígeríu, m.a. í tæknilausnum í fiskvinnslu og útgerð. Aðgerðir 
Nígeríumanna voru teknar upp á vettvangi WTO að frumkvæði Íslands og annarra þjóða en efasemdir voru 
uppi um að ráðstafanir nígerískra stjórnvalda stæðust fyllilega reglur WTO. Jafnframt hefur sendiráð 
Íslands í London unnið að lausn málsins gagnvart nígerískum stjórnvöldum. Er einnig unnið að því að skipa 
ræðismann Íslands í Nígeríu.  

 
2.6. Loftferðasamningar 

Ísland hefur gert fjölda loftferðasamninga sem veita heimildir til viðskiptaflugs til 101 ríkis. Ísland 
hefur sótt flestar samningaráðstefnur á vettvangi Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (International Civil 
Aviation Organization, ICAO) með góðum árangri. Nú er fremur stefnt að því að semja við færri mikilvæg 
ríki en við mörg ríki, að uppfæra gildandi samninga og stefna að fullgildingu áritaðra samninga. Þannig var 
nýverið gengið frá samningi við Ísrael en áhugi er á því að hefja beint flug á milli landanna. Þá hefur Ísland 
sóst eftir því að gerast aðili að samningum ESB við þriðju ríki og verður sú vinna áfram í gangi.   
   Loftferðasamningur var gerður við Rússa árið 1999 með viðbót árið 2007. Í febrúar sl. fór fram 17. 
viðskiptasamráðslota við Rússa í Reykjavík þar sem m. a. var lögð áhersla á flugmál. Rússnesk stjórnvöld 
hafa nú boðið til viðræðna milli Íslands og Rússlands um loftferðamál sem hefjast innan tíðar í Moskvu. 
Íslensk stjórnvöld hafa áhuga á að semja um yfirflugsheimildir yfir Rússneska Sambandsríkið í þeim 
viðræðum. Slíkar yfirflugsheimildir myndu valda straumhvörfum fyrir íslenska flugrekendur sem hyggja á 
flug til Kína, Indlands og Japans. Ætla má að fundir forseta Íslands og utanríkisráðherra með rússneskum 
ráðamönnum í Arkangelsk undir lok mars hafi haft jákvæð áhrif í þessum efnum.  

 
2.7. Fjárfestingasamningar 

Í gildi eru ellefu fjárfestingasamningar Íslands við önnur ríki, þar af við níu ríki í tvíhliða samningum og 
við tvö ríki sem hlutar af fríverslunarsamningum EFTA-ríkjanna. Því til viðbótar bíða samningar við 
Makedóníu og Tyrkland formlegrar undirritunar og staðfestingar. Viðræður hafa staðið yfir við stjórnvöld í 
Albaníu um gerð fjárfestingasamnings og er vonast til þess að þeim ljúki fljótlega. Í tengslum við 
endurskoðun á gildandi fríverslunarsamningi EFTA-ríkjanna og Mexíkó eru jafnframt hafnar viðræður um 
endurskoðun á fjárfestingasamningi Íslands og Mexíkó og er vonast til þess að þeim ljúki á þessu ári. 

 
2.8. Markmið og starfið framundan 

1. Áfram verður unnið að því að tryggja íslenska viðskiptahagsmuni og stuðla að auknum 
útflutningi í tvíhliða viðskiptasamstarfi.  

2. Hvað Grænland og Færeyjar varðar er stefnt að því að ljúka um mitt árið starfi vinnuhóps sem 
ætlað er að vinna að tillögum um samstarfssamning milli landanna þriggja og kanna möguleika á 
gerð fríverslunarsamnings milli þeirra.  

3. Áfram verður þrýst  á japönsk stjórnvöld um gerð fríverslunarsamnings. 
4. Áfram verður þrýst á kínversk stjórnvöld um að afgreiðslu á umsóknum um heimild til 

innflutnings til Kína fyrir fleiri afurðir verði hraðað. Jafnframt verður unnið að því að greiða með 
öðrum hætti fyrir innflutningi íslenskra afurða til Kína, þar sem hindranir koma upp.  

5. Áfram verður unnið að því í samráði við hagsmunasamtök útflytjenda að leysa vandamál í 
viðskiptum  Íslands og Nígeríu  og styðja við aukin viðskipti þeirra á milli að öðru leyti. 

6. Áfram verður reynt að greiða fyrir viðskiptum við Rússland með öllum tiltækum ráðum. 
 
 
 
 
 
 

Stöðugt vaxandi umsvif íslenskra flugrekenda hafa kallað á aukna áherslu á gerð tvíhliða loftferða-
samninga. Misjafnt er hversu víðtæk réttindi tekst að semja um í hverju tilviki en auk gagnkvæmra 
heimilda til farþega- og farmflugs milli samningsríkja tekst oftast að semja um flug til og frá þriðju ríkjum 
og viðkomandi samningsríkis. Flugiðnaðurinn er ein mikilvægasta atvinnugrein landsins á eftir heildsölu, 
smásölu og fiskveiðum og -vinnslu. Heildarveltan er svipuð og í framleiðslu málma og nam hún 247.8 
milljörðum króna árið 2015. Þar af voru 185.8 milljarðar í formi gjaldeyristekna.  
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3. FJÖLÞJÓÐLEGT VIÐSKIPTASAMSTARF 

 
3.1. Fjölþjóðastofnanir 
 
Alþjóðaviðskiptastofnunin (WTO) 

Á ráðherrafundi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (World Trade Organization, WTO) í desember nk. 
verður reynt að ná samkomulagi um innanlandsstuðning, öryggisákvæði og opinberar birgðir í landbúnaði, 
ríkisstyrki í sjávarútvegi og jafnvel rafræn viðskipti. Flestir hafa hóflegar væntingar um metnaðarfulla 
niðurstöðu, m.a. vegna óvissu með stefnu nýrrar Bandaríkjastjórnar gagnvart WTO.  

Djúpstæður ágreiningur er um framhald Doha-viðræðnanna. Í ljósi þeirrar pattstöðu sem myndast hefur 
í viðræðunum hafa fríverslunarviðræður á milli einstakra ríkja og ríkjahópa orðið sífellt mikilvægari 
vettvangur ríkja til þess að tryggja aðgang að erlendum mörkuðum. Þá hafa ríkjahópar innan WTO hafið 
samningaviðræður sín á milli um einstök viðfangsefni sem ekki hefur náðst samstaða innan WTO að hefja 
viðræður um. Ísland hefur verið í hópi þeirra ríkja sem þátt hafa tekið í slíkum fjölþjóðlegum viðræðum. Á 
síðasta ári lauk þannig samningaviðræðum hluta aðildarríkja WTO um niðurfellingu tolla af vörum á sviði 
upplýsingatækni (e. Information Technology Agreement, ITA). Sambærilegar viðræður hluta aðildarríkja 
WTO um niðurfellingu tolla af umhverfisvænum vörum (e. Environmental Goods Agreement, EGA) eru 
langt komnar. Enn fremur eru að hefjast viðræður nokkurra aðildarríkja WTO um gerð samnings um afnám 
ríkisstyrkja í sjávarútvegi og mun Ísland taka þátt í þeim viðræðum.  

Þá hefur hluti aðildarríkja WTO átt í svokölluðum TiSA-viðræðum (Trade in Services Agreement, 
TiSA) þar sem samið er um skuldbindingar varðandi aðgang þjónustuveitenda ríkjanna að mörkuðum 
annarra samningsaðila. Miðað er við að skuldbindingarnar verði færðar nær því að endurspegla núverandi 
framkvæmd og lagaumhverfi í viðkomandi ríkjum innan ramma núverandi löggjafar þeirra. Í tilboði Íslands 
er að mestu leyti byggt á skuldbindingum Íslands skv. GATS-samningnum (General Agreement on Trade 
in Services, GATS). Ísland undanskilur frá hvers kyns skuldbindingum þá starfsemi sem hið opinbera hefur 
með höndum, s.s. heilsutengda þjónustu, félagslega þjónustu og menntamál. Skuldbindingar um 
markaðsaðgang eru einungis teknar á sviðum sem eru í höndum einkaaðila og opin fyrir samkeppni frá 
útlöndum. Helstu ágreiningsmál eru enn útistandandi og viðræðurnar í biðstöðu, m.a. vegna óvissu með 
stefnu Bandaríkjanna.  

 
Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) 
  Aðildarríki Fríverslunarsamtaka Evrópu (European Free Trade Association, EFTA) hafa gert 27 
fríverslunarsamninga sem taka til 38 ríkja utan ESB og hafa 25 þeirra samninga þegar tekið gildi. Hér að 
neðan er yfirlit til samanburðar yfir fríverslunarnet EFTA/Íslands  og ESB. 
 
  

Viðskiptastefna Íslands er til skoðunar á vettvangi WTO í október nk. en aðildarríki stofnunarinnar 
gangast reglulega undir úttekt á viðskiptastefnu sinni. Tilgangurinn með slíkri úttekt er að stuðla að því að 
aðildarríkin virði skuldbindingar sínar og auðvelda þar með framkvæmd alþjóðaviðskiptakerfisins.  
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Mynd 3. Yfirlit til samanburðar yfir fríverslunarnet EFTA/Íslands og ESB: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fríverslunarsamningar milli EFTA-ríkjanna og Georgíu annars vegar og Filippseyja hins vegar voru 

undirritaðir á síðasta ári.  Alþingi samþykkti nýverið þingsályktun um heimild til fullgildingar samningsins 
við Georgíu, og tillaga til þingsályktunar um fullgildingu samningsins við Filippseyjar verður lögð fram á 
yfirstandandi þingi. Viðræður um gerð fríverslunarsamninga standa nú yfir við Ekvador, Indland, 
Indónesíu, Malasíu og Víetnam. Ákveðið hefur verið að hefja á þessu ári fríverslunarviðræður við 
Mercosur-ríkin (Argentína, Brasilía, Paragvæ, Úrugvæ). Þá standa yfir viðræður um endurskoðun gildandi 
fríverslunarsamninga EFTA við Tyrkland og Mexíkó og fyrirhugað er að hefja viðræður um endurskoðun 
fríverslunarsamninga við Kanada og Chile. Samningaviðræður EFTA-ríkjanna við annars vegar tolla-
bandalag Rússlands, Hvíta-Rússlands og Kasakstan og hins vegar Tæland hafa hins vegar verið settar í 
biðstöðu um ótiltekinn tíma.  

Fríverslunarnet EFTA nær nú til 870 milljón neytenda. Eins og sjá má í meðfylgjandi töflu hefur 
útflutningur EFTA-ríkjanna til samningsríkjanna vaxið úr 6,5 milljörðum evra árið 2006 í 37 milljarða evra 
árið 2015. Hlutfall útflutnings til þessara ríkja hefur jafnframt vaxið úr 3,0% í 12,4% á meðan hlutdeild 
ESB hefur dregist saman úr 71% í 62%. 

 
Tafla 6. Þróun samanlagðs vöruútflutnings EFTA-ríkjanna og hlutdeild markaðssvæða (milljarðar 
evra). Heimild: EFTA. 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ríki sem hafa gert  
Fríverslunarsamning 
við EFTA 

6.5 8.7 12.6 15.7 19.8 22.0 28.3 33.6 33.7 37.0
3,0% 3,8% 4,9% 7,5% 7,9% 7,6% 9,3% 11,4% 11,5% 12,4%

ESB 155 161 183 143 169 193 204 194 191 185
71% 70% 72% 68% 68% 67% 67% 66% 65% 62%

Önnur lönd 57 59 60 52 61 73 74 67 69 76
26% 26% 24% 25% 24% 25% 24% 23% 24% 26%

Útflutningur  
EFTA-ríkjanna alls 218 228 256 211 249 288 306 295 294 298

 

           Ríki með fríverslun við Ísland og ESB 
 
           Ríki með fríverslun við ESB en ekki Ísland 
 
           Ríki með fríverslun við Ísland en ekki ESB 
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Á síðari árum hafa einstakir viðsemjendur EFTA-ríkjanna sett fram kröfur um að EFTA-ríkin gangi 

lengra í opnun markaða og semji á grundvelli annarra samningsmódela en gert hefur verið hingað til. Þetta 
á fyrst og fremst við um markaðsaðgang fyrir landbúnaðarvörur og samningsmódel á sviðum 
þjónustuviðskipta og fjárfestinga. Ekki hefur náðst samstaða milli EFTA-ríkjanna um breytingar á eldri 
samningsmódelum hvað þetta varðar þar sem einstök EFTA-ríki hafa talið sig hafa mismikla möguleika til 
að bregðast við slíkum kröfum. Hætt er við að þetta verði til þess að ekki takist að uppfæra gildandi 
fríverslunarsamninga EFTA í takt við þróun í slíkum samningum almennt og jafnframt getur þetta dregið úr 
áhuga ríkja sem ekki hafa þegar gert fríverslunarsamning við EFTA. 

Afleiðingin af framansögðu er að erfitt er að þróa hefðbundna EFTA-nálgun í takt við þá þróun sem 
orðið hefur í fríverslunarsamningum stærri samningsaðila (t.d. ESB) og í mikilvægum samningum (CETA, 
TPP) til að mæta kröfum frá nýjum samstarfsaðilum. Í ljósi þessa ákváðu EFTA-ráðherrar á ráðherrafundi í 
júní 2016 að stofna sérstakan vinnuhóp til að fara yfir stöðu mála um þjónustu og fjárfestingar í 
fríverslunarviðræðum EFTA. Sá vinnuhópur er enn að störfum en hefur orðið lítið ágengt í þeirri viðleitni 
að ná sameiginlegri niðurstöðu meðal EFTA-ríkjanna um framtíðarsamningsmódel. 

 

 
Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) 

Íslensk stjórnvöld hafa tekið virkan þátt í störfum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (Organization 
for Economic Co-operation and Development, OECD) og nefnda hennar um ríkisfjármál, skattamál, 
stjórnun efnahagsmála og opinbera stjórnsýslu. Hefur OECD til að mynda verið í fararbroddi alþjóðlegra 
stofnana til að koma í veg fyrir skattaundanskot alþjóðlegra fyrirtækja. Ísland tekur einnig virkan þátt í 
nefndum OECD sem tengjast menntamálum, félagsmálum, umhverfismálum, viðskiptum og fjárfestingum 
auk þróunarnefndar OECD.  

Á ráðherrafundi OECD á síðasta ári var einblínt á mikilvægi þess að auka framleiðni til þess að efla 
hagvöxt, tryggja atvinnu og auka jöfnuð meðal aðildarríkjanna. Þá var rætt um hvernig störf muni breytast 
með nýrri tækni og hvernig ríki þurfa að skapa skilyrði fyrir nýsköpun og bregðast þannig við breyttum 
þörfum vinnumarkaðarins. 

 
3.2. Markmið og starfið framundan  

1. Íslensk stjórnvöld munu áfram styðja dyggilega við viðleitni meðal aðildarríkja WTO til að 
tryggja frekari opnun markaða og afnám hindrana í viðskiptum milli ríkja stofnunarinnar og 
greiða fyrir aðgangi íslenskra fyrirtækja að erlendum mörkuðum. Ísland mun áfram taka þátt í 
EGA- og TiSA-viðræðunum.   

2. Ísland beitir sér fyrir áframhaldandi viðleitni EFTA-ríkjanna til að efla fríverslunarnet samtak-
anna. Lögð er sérstök áhersla á að tryggja sem best íslenska hagsmuni í einstökum viðræðum. 
Ísland leggur áherslu á að EFTA-ríkin hefji sem fyrst fríverslunarviðræður við lönd þar sem 
íslenskir útflytjendur eiga umtalsverðra hagsmuna að gæta og sem ekki hefur verið gerður 
fríverslunarsamningur við.  

3. Stefnt er að því að ljúka fyrir árslok 2017 fríverslunarviðræðum EFTA við Indland og  Víetnam, 
svo og að ljúka viðræðum um uppfærslu á samningum EFTA við Tyrkland og Mexíkó.   

4. Stefnt er að því að ljúka fyrir árslok 2018 fríverslunarviðræðum EFTA við Malasíu, Indónesíu og 
Ekvador, svo og að ljúka viðræðum um uppfærslu á fríverslunarsamningi EFTA við Chile.  

5. Stefnt er að því að hefja á þessu ári viðræður við Mercosur-ríkin um gerð fríverslunarsamnings 
og við Kanada um uppfærslu á fríverslunarsamningi EFTA og Kanada.  

 

TTIP: 
Bandaríkin og ESB hafa um nokkurra ára skeið átt í viðræðum um gerð víðtæks samnings um fríverslun 
og fjárfestingar (e. Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Stefnt er að fríverslun með 
allar vörur, þ.m.t. sjávarafurðir, en þó er talið ólíklegt að samkomulag náist um fulla fríverslun með 
landbúnaðarvörur. Viðræðurnar hafa verið í biðstöðu um nokkurt skeið. Ljóst er að TTIP-samningurinn, 
ef af honum verður, hefði veruleg áhrif á EFTA-ríkin, bæði vegna mögulegra áhrifa hans á löggjöf innri 
markaðar EES-svæðisins og vegna þeirra miklu viðskipta sem EFTA-ríkin eiga við Bandaríkin. Í 
framhaldi af áfangaskýrslu 2014 um hagsmuni Íslands í tengslum við TTIP-viðræðurnar hefur 
utanríkisráðuneytið unnið að nánari greiningu á þeim áhrifum sem samningurinn myndi hafa fyrir íslensk 
fyrirtæki. Á samráðsfundum EFTA-ríkjanna og með fulltrúum ESB annars vegar og Bandaríkjanna hins 
vegar hefur komið fram góður vilji til að bjóða EFTA-ríkjunum aðild að fyrirhuguðum TTIP-samningi 
en óljóst er þó með hvaða hætti slík aðild yrði. 
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Mynd 3. Yfirlit til samanburðar yfir fríverslunarnet EFTA/Íslands og ESB: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fríverslunarsamningar milli EFTA-ríkjanna og Georgíu annars vegar og Filippseyja hins vegar voru 
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fríverslunarsamninga EFTA við Tyrkland og Mexíkó og fyrirhugað er að hefja viðræður um endurskoðun 
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Fríverslunarnet EFTA nær nú til 870 milljón neytenda. Eins og sjá má í meðfylgjandi töflu hefur 
útflutningur EFTA-ríkjanna til samningsríkjanna vaxið úr 6,5 milljörðum evra árið 2006 í 37 milljarða evra 
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Tafla 6. Þróun samanlagðs vöruútflutnings EFTA-ríkjanna og hlutdeild markaðssvæða (milljarðar 
evra). Heimild: EFTA. 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ríki sem hafa gert  
Fríverslunarsamning 
við EFTA 

6.5 8.7 12.6 15.7 19.8 22.0 28.3 33.6 33.7 37.0
3,0% 3,8% 4,9% 7,5% 7,9% 7,6% 9,3% 11,4% 11,5% 12,4%

ESB 155 161 183 143 169 193 204 194 191 185
71% 70% 72% 68% 68% 67% 67% 66% 65% 62%

Önnur lönd 57 59 60 52 61 73 74 67 69 76
26% 26% 24% 25% 24% 25% 24% 23% 24% 26%

Útflutningur  
EFTA-ríkjanna alls 218 228 256 211 249 288 306 295 294 298

 

           Ríki með fríverslun við Ísland og ESB 
 
           Ríki með fríverslun við ESB en ekki Ísland 
 
           Ríki með fríverslun við Ísland en ekki ESB 
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Á síðari árum hafa einstakir viðsemjendur EFTA-ríkjanna sett fram kröfur um að EFTA-ríkin gangi 

lengra í opnun markaða og semji á grundvelli annarra samningsmódela en gert hefur verið hingað til. Þetta 
á fyrst og fremst við um markaðsaðgang fyrir landbúnaðarvörur og samningsmódel á sviðum 
þjónustuviðskipta og fjárfestinga. Ekki hefur náðst samstaða milli EFTA-ríkjanna um breytingar á eldri 
samningsmódelum hvað þetta varðar þar sem einstök EFTA-ríki hafa talið sig hafa mismikla möguleika til 
að bregðast við slíkum kröfum. Hætt er við að þetta verði til þess að ekki takist að uppfæra gildandi 
fríverslunarsamninga EFTA í takt við þróun í slíkum samningum almennt og jafnframt getur þetta dregið úr 
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Afleiðingin af framansögðu er að erfitt er að þróa hefðbundna EFTA-nálgun í takt við þá þróun sem 
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fríverslunarviðræðum EFTA. Sá vinnuhópur er enn að störfum en hefur orðið lítið ágengt í þeirri viðleitni 
að ná sameiginlegri niðurstöðu meðal EFTA-ríkjanna um framtíðarsamningsmódel. 

 

 
Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) 
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3.2. Markmið og starfið framundan  
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TTIP: 
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4. EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐIÐ (EES) 
 

4.1. EES og samstarf við Evrópusambandið 
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir: „Ríkisstjórnin mun byggja samstarf við Evrópusambandið á 

samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Fylgjast þarf vel með þróun Evrópusambandsins á næstu árum 
og gæta í hvívetna hagsmuna Íslands í samræmi við aðstæður hverju sinni. Sérstakan gaum þarf að gefa 
mögulegri úrsögn Bretlands úr sambandinu. Alþingi fylgist grannt með þróun mála í Evrópu og efli tengsl 
við systurstofnanir í öðrum Evrópuríkjum.“ 

Samskipti Íslands við Evrópusambandið (ESB) grundvallast því fyrst og fremst á samningnum um 
Evrópska efnahagssvæðið sem veitir íslenskum ríkisborgurum og fyrirtækjum aðgang að innri markaði 
Evrópusambandsins. EES-samningurinn kallar á góða hagsmunagæslu af hálfu íslenskra stjórnvalda, 
samráð við Alþingi og hagsmunaaðila og skilvirka vinnu bæði við undirbúning að upptöku löggjafar á sviði 
innri markaðarins í EES-samninginn sem og við innleiðingu EES-reglna í íslenska löggjöf.  

 

 
Samningurinn um EES er meðal víðtækasta alþjóðasamstarfs sem Ísland tekur þátt í. Þátttaka Íslands í 

innri markaðinum gerir ekki aðeins íslenskum fyrirtækjum kleift að stunda starfsemi sína hindrunarlaust 
hvarvetna á Evrópska efnahagssvæðinu heldur hefur samningurinn einnig gert Íslendingum kleift að afla 
sér menntunar eða leita sér starfa í öllum ríkjum EES og opnar möguleika fyrir íslenska vísinda- og 
fræðimenn til að taka þátt í rannsóknarstarfsemi með samstarfsaðilum hvaðanæva af Evrópska efnahags-
svæðinu, svo aðeins séu nefnd fáein dæmi.  

 

 
Forsenda þess að nýta megi til fulls þau tækifæri sem aðildin að EES-samningnum skapar íslensku 

atvinnulífi og íslenskum ríkisborgurum er hins vegar að íslensk stjórnvöld sinni vel  hagsmunagæslu í EES-
samstarfinu og standist þær kröfur sem af EES-samningum leiða. Í skýrslu stýrihóps um framkvæmd EES-
samningsins undir forystu forsætisráðuneytisins frá desember 2015 komu fram margvíslegar tillögur í þá 
veru að efla og auka skilvirkni í þátttöku Íslands í EES-samstarfinu og meta hvernig hagsmunagæslu af 
Íslands hálfu verði best háttað. Meðal tillagna stýrihópsins sem þegar hafa komið til framkvæmda má nefna 
eftirfarandi:   
 Samþykktur var listi yfir þau mál í lagasetningarferli hjá ESB sem eru forgangsmál af hálfu Íslands. 

Þessi mál eru vöktuð sérstaklega og sjónarmiðum Íslands komið á framfæri við ESB.  
 Komið hefur verið á fót miðlægum EES-gagnagrunni sem hefur að geyma upplýsingar um ferli EES-

gerða frá upphafi til enda. 
 Í fjárlögum var samþykkt heimild til að ráða tímabundið fjóra starfsmenn sem aðstoði ráðuneytin við 

að vinna að upptöku og innleiðingu tilskipana.  
 

EES-samningurinn er hryggjarstykkið í samskiptum Íslands við ESB en honum til viðbótar á Ísland í 
margvíslegu öðru samstarfi við Evrópusambandið. Má þar nefna Schengen-samstarfið og annað samstarf 
því tengt á sviði innanríkis- og lögreglumála.  

 

Segja má að EES-samningurinn sé brú Íslands og annarra EFTA-ríkja innan EES á innri markað 
Evrópusambandsins. Með EES-samningnum er komið á fót sameiginlegu efnahagssvæði sem byggir á 
frjálsum vöruflutningum, frjálsri för launafólks, frjálsri þjónustustarfsemi og staðfesturétti, ásamt 
frjálsum fjármagnshreyfingum (fjórþætta frelsið). EES-samningurinn byggir á svonefndu einsleitni-
markmiði en í því felst að hvarvetna innan EES eiga að gilda sömu reglur á þeim sviðum sem samningur-
inn nær yfir. Af þessu leiðir að þeim ríkjum sem eiga aðild að EES-samningnum ber að innleiða í löggjöf 
sína þær reglur sem samþykktar hafa verið á vettvangi EES-samstarfsins.  

Utanríkisráðuneytið fer með samræmingu á stefnu íslenskra stjórnvalda gagnvart EES-samstarfinu og 
umsjón með samskiptum við stofnanir ESB og EFTA. Fylgst er vel með þróun mála Evrópusambandsins, 
einkum á sviðum sem eru mikilvæg fyrir íslenska hagsmuni, afstaða Íslands við upptöku löggjafar ESB í 
EES-samninginn samræmd, einstaklingar og fyrirtæki aðstoðuð við að njóta þeirra réttinda sem EES-
samningurinn tryggir þeim. Utanríkisráðuneytið  sinnir samskiptum við önnur ráðuneyti, Alþingi og 
hagsmunaaðila um málefni sem tengjast EES eða samskiptum Íslands við ESB. 
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4.2. Framkvæmd EES-samningsins 

Við framkvæmd EES-samningsins hér á landi skiptir upptaka gerða og innleiðing þeirra í landsrétt 
miklu máli. Evrópusambandið samþykkir á hverju ári fjölda gerða sem varða málefni innri markaðarins. Til 
þess að EFTA-ríkin geti verið fullir þátttakendur í innri markaðinum þarf að taka þessar gerðir upp í EES-
samninginn.  

Það leiðir af eðli EES-samningsins að óumflýjanlegt er að alltaf sé til staðar ákveðinn fjöldi gerða sem 
ESB hefur samþykkt en bíða þess að verða teknar upp í EES-samninginn, enda samþykkja EFTA-ríkin 
innan EES ekki sjálfkrafa gerðir sem ESB setur. Undir lok ársins 2016 voru um 530 gerðir til umfjöllunar á 
meðal EFTA-ríkjanna innan EES sem bíða upptöku í EES-samninginn. Þar af eru um 200 gerðir sem taka 
evrópskt regluverk um fjármálastofnanir upp í EES-samninginn.  

Þegar gerðir hafa verið teknar upp í EES-samninginn þurfa EFTA-ríkin innan EES að innleiða þær í 
löggjöf sína. Eftirlitsstofnun EFTA framkvæmir tvisvar á ári frammistöðumat sem felur í sér könnun og 
samanburð á frammistöðu EES-ríkjanna við innleiðingu tilskipana í landsrétt. Í töflu 4 má sjá hlutfall þeirra 
tilskipana sem teknar hafa verið upp í EES-samninginn en enn hafa ekki verið innleiddar í landsrétt.  

 
Tafla 7. Hlutfall þeirra gerða sem teknar hafa verið upp í EES-samninginn en enn hafa ekki verið 
innleiddar í landsrétt.    

 
2014 2015 2016 2017 

Febrúar: 
3,2% 

Júlí: 3,1% Apríl 2,8% Október: 
2,1% 

Júlí: 1,8% September: 
2% 

Janúar: 2,2% 

 
Markmiðið síðustu ár hefur verið að ná hlutfallinu niður fyrir 1% og hefur stjórnarráðið fengið 

tímabundið aukið framlag til að ráða starfsmenn sem aðstoða ráðuneytin í þeim efnum.  
 

 
EFTA-dómstólinn  

Á tímabilinu frá mars 2016 til mars 2017 hefur EFTA-dómstólinn kveðið upp fimm dóma í málum sem 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur höfðað gegn Íslandi. Í flestum þessara mála hefur Ísland ekki innleitt  
gerðir, sem teknar hafa verið upp í EES-samninginn innan settra tímamarka. Dómsmálum gegn Íslandi 
vegna tafa á innleiðingu hefur fækkað en málafjöldinn var níu dómsmál á tímabilinu frá mars 2015 til mars 
2016. Þetta samræmist ekki því markmiði að Ísland fari ekki fyrir EFTA-dómstólinn fyrir að hafa ekki 
innleitt EES-gerðir. Eftir að dómur fellur hjá EFTA-dómstólnum þurfa stjórnvöld að innleiða viðkomandi 
ESB-gerð sem fyrst í landsrétt, ef því er ekki þá þegar lokið. Ef of langur tími líður án þess að það hafi 
verið gert undirbýr ESA samningsbrotamál á nýjan leik sem getur aftur farið fyrir EFTA-dómstólinn ef of 
langur tími líður frá uppkvaðningu dóms í hinu fyrra máli.  

 
Hagsmunagæsla innan EES 

Utanríkisþjónustan sinnir margháttaðri hagsmunagæslu innan EES-samstarfsins. Í því felst að koma að 
sjónarmiðum Íslands við mótun löggjafar innan Evrópusambandsins, fylgjast með umfjöllun um málefni 
sem varða íslenska hagsmuni innan stofnana ESB og koma sjónarmiðum Íslands á framfæri eftir þörfum, 
semja um nauðsynlegar aðlaganir við upptöku gerða í EES-samninginn og leysa úr hugsanlegum 
vandkvæðum sem íslensk fyrirtæki eða ríkisborgarar kunna að standa frammi fyrir á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Lykilinn að árangursríkri hagsmunagæslu við mótun löggjafar innan EES er að koma 
sjónarmiðum Íslands að snemma í ferlinu. 
 

Þungamiðja EES-samningsins er sú að á þeim sviðum sem samningurinn nær yfir gildi sömu reglur. Í 
þessu felst að löggjöf ESB á sviði innri markaðarins á að gilda á öllu Evrópska efnahagssvæðinu. Ef það 
tekur langan tíma (jafnvel mörg ár) að taka upp slíka löggjöf í EES-samninginn eða ef miklar tafir verða á 
innleiðingu EES-reglna í íslenska löggjöf er afleiðing sú að ekki er hægt að ganga að því sem vísu að 
sömu reglur gildi á Íslandi og annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu. Slíkt grefur undan 
meginmarkmiði EES-samningsins um að skapa einsleitt Evrópskt efnahagssvæði og skekkir samkeppnis-
stöðu íslensks atvinnulífs. 
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sér menntunar eða leita sér starfa í öllum ríkjum EES og opnar möguleika fyrir íslenska vísinda- og 
fræðimenn til að taka þátt í rannsóknarstarfsemi með samstarfsaðilum hvaðanæva af Evrópska efnahags-
svæðinu, svo aðeins séu nefnd fáein dæmi.  

 

 
Forsenda þess að nýta megi til fulls þau tækifæri sem aðildin að EES-samningnum skapar íslensku 

atvinnulífi og íslenskum ríkisborgurum er hins vegar að íslensk stjórnvöld sinni vel  hagsmunagæslu í EES-
samstarfinu og standist þær kröfur sem af EES-samningum leiða. Í skýrslu stýrihóps um framkvæmd EES-
samningsins undir forystu forsætisráðuneytisins frá desember 2015 komu fram margvíslegar tillögur í þá 
veru að efla og auka skilvirkni í þátttöku Íslands í EES-samstarfinu og meta hvernig hagsmunagæslu af 
Íslands hálfu verði best háttað. Meðal tillagna stýrihópsins sem þegar hafa komið til framkvæmda má nefna 
eftirfarandi:   
 Samþykktur var listi yfir þau mál í lagasetningarferli hjá ESB sem eru forgangsmál af hálfu Íslands. 

Þessi mál eru vöktuð sérstaklega og sjónarmiðum Íslands komið á framfæri við ESB.  
 Komið hefur verið á fót miðlægum EES-gagnagrunni sem hefur að geyma upplýsingar um ferli EES-

gerða frá upphafi til enda. 
 Í fjárlögum var samþykkt heimild til að ráða tímabundið fjóra starfsmenn sem aðstoði ráðuneytin við 

að vinna að upptöku og innleiðingu tilskipana.  
 

EES-samningurinn er hryggjarstykkið í samskiptum Íslands við ESB en honum til viðbótar á Ísland í 
margvíslegu öðru samstarfi við Evrópusambandið. Má þar nefna Schengen-samstarfið og annað samstarf 
því tengt á sviði innanríkis- og lögreglumála.  

 

Segja má að EES-samningurinn sé brú Íslands og annarra EFTA-ríkja innan EES á innri markað 
Evrópusambandsins. Með EES-samningnum er komið á fót sameiginlegu efnahagssvæði sem byggir á 
frjálsum vöruflutningum, frjálsri för launafólks, frjálsri þjónustustarfsemi og staðfesturétti, ásamt 
frjálsum fjármagnshreyfingum (fjórþætta frelsið). EES-samningurinn byggir á svonefndu einsleitni-
markmiði en í því felst að hvarvetna innan EES eiga að gilda sömu reglur á þeim sviðum sem samningur-
inn nær yfir. Af þessu leiðir að þeim ríkjum sem eiga aðild að EES-samningnum ber að innleiða í löggjöf 
sína þær reglur sem samþykktar hafa verið á vettvangi EES-samstarfsins.  

Utanríkisráðuneytið fer með samræmingu á stefnu íslenskra stjórnvalda gagnvart EES-samstarfinu og 
umsjón með samskiptum við stofnanir ESB og EFTA. Fylgst er vel með þróun mála Evrópusambandsins, 
einkum á sviðum sem eru mikilvæg fyrir íslenska hagsmuni, afstaða Íslands við upptöku löggjafar ESB í 
EES-samninginn samræmd, einstaklingar og fyrirtæki aðstoðuð við að njóta þeirra réttinda sem EES-
samningurinn tryggir þeim. Utanríkisráðuneytið  sinnir samskiptum við önnur ráðuneyti, Alþingi og 
hagsmunaaðila um málefni sem tengjast EES eða samskiptum Íslands við ESB. 
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4.2. Framkvæmd EES-samningsins 

Við framkvæmd EES-samningsins hér á landi skiptir upptaka gerða og innleiðing þeirra í landsrétt 
miklu máli. Evrópusambandið samþykkir á hverju ári fjölda gerða sem varða málefni innri markaðarins. Til 
þess að EFTA-ríkin geti verið fullir þátttakendur í innri markaðinum þarf að taka þessar gerðir upp í EES-
samninginn.  

Það leiðir af eðli EES-samningsins að óumflýjanlegt er að alltaf sé til staðar ákveðinn fjöldi gerða sem 
ESB hefur samþykkt en bíða þess að verða teknar upp í EES-samninginn, enda samþykkja EFTA-ríkin 
innan EES ekki sjálfkrafa gerðir sem ESB setur. Undir lok ársins 2016 voru um 530 gerðir til umfjöllunar á 
meðal EFTA-ríkjanna innan EES sem bíða upptöku í EES-samninginn. Þar af eru um 200 gerðir sem taka 
evrópskt regluverk um fjármálastofnanir upp í EES-samninginn.  

Þegar gerðir hafa verið teknar upp í EES-samninginn þurfa EFTA-ríkin innan EES að innleiða þær í 
löggjöf sína. Eftirlitsstofnun EFTA framkvæmir tvisvar á ári frammistöðumat sem felur í sér könnun og 
samanburð á frammistöðu EES-ríkjanna við innleiðingu tilskipana í landsrétt. Í töflu 4 má sjá hlutfall þeirra 
tilskipana sem teknar hafa verið upp í EES-samninginn en enn hafa ekki verið innleiddar í landsrétt.  

 
Tafla 7. Hlutfall þeirra gerða sem teknar hafa verið upp í EES-samninginn en enn hafa ekki verið 
innleiddar í landsrétt.    

 
2014 2015 2016 2017 

Febrúar: 
3,2% 

Júlí: 3,1% Apríl 2,8% Október: 
2,1% 

Júlí: 1,8% September: 
2% 

Janúar: 2,2% 

 
Markmiðið síðustu ár hefur verið að ná hlutfallinu niður fyrir 1% og hefur stjórnarráðið fengið 

tímabundið aukið framlag til að ráða starfsmenn sem aðstoða ráðuneytin í þeim efnum.  
 

 
EFTA-dómstólinn  

Á tímabilinu frá mars 2016 til mars 2017 hefur EFTA-dómstólinn kveðið upp fimm dóma í málum sem 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur höfðað gegn Íslandi. Í flestum þessara mála hefur Ísland ekki innleitt  
gerðir, sem teknar hafa verið upp í EES-samninginn innan settra tímamarka. Dómsmálum gegn Íslandi 
vegna tafa á innleiðingu hefur fækkað en málafjöldinn var níu dómsmál á tímabilinu frá mars 2015 til mars 
2016. Þetta samræmist ekki því markmiði að Ísland fari ekki fyrir EFTA-dómstólinn fyrir að hafa ekki 
innleitt EES-gerðir. Eftir að dómur fellur hjá EFTA-dómstólnum þurfa stjórnvöld að innleiða viðkomandi 
ESB-gerð sem fyrst í landsrétt, ef því er ekki þá þegar lokið. Ef of langur tími líður án þess að það hafi 
verið gert undirbýr ESA samningsbrotamál á nýjan leik sem getur aftur farið fyrir EFTA-dómstólinn ef of 
langur tími líður frá uppkvaðningu dóms í hinu fyrra máli.  

 
Hagsmunagæsla innan EES 

Utanríkisþjónustan sinnir margháttaðri hagsmunagæslu innan EES-samstarfsins. Í því felst að koma að 
sjónarmiðum Íslands við mótun löggjafar innan Evrópusambandsins, fylgjast með umfjöllun um málefni 
sem varða íslenska hagsmuni innan stofnana ESB og koma sjónarmiðum Íslands á framfæri eftir þörfum, 
semja um nauðsynlegar aðlaganir við upptöku gerða í EES-samninginn og leysa úr hugsanlegum 
vandkvæðum sem íslensk fyrirtæki eða ríkisborgarar kunna að standa frammi fyrir á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Lykilinn að árangursríkri hagsmunagæslu við mótun löggjafar innan EES er að koma 
sjónarmiðum Íslands að snemma í ferlinu. 
 

Þungamiðja EES-samningsins er sú að á þeim sviðum sem samningurinn nær yfir gildi sömu reglur. Í 
þessu felst að löggjöf ESB á sviði innri markaðarins á að gilda á öllu Evrópska efnahagssvæðinu. Ef það 
tekur langan tíma (jafnvel mörg ár) að taka upp slíka löggjöf í EES-samninginn eða ef miklar tafir verða á 
innleiðingu EES-reglna í íslenska löggjöf er afleiðing sú að ekki er hægt að ganga að því sem vísu að 
sömu reglur gildi á Íslandi og annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu. Slíkt grefur undan 
meginmarkmiði EES-samningsins um að skapa einsleitt Evrópskt efnahagssvæði og skekkir samkeppnis-
stöðu íslensks atvinnulífs. 
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Samkvæmt EES-samningnum hefur Ísland margvísleg tækifæri til að hafa áhrif á mótun nýrra EES-

reglna. Nýta þarf þessi tækifæri. Íslenskum sérfræðingum býðst þátttaka í sérfræðingahópum sem fram-
kvæmdastjórnin hefur samráð við um mótun löggjafar. Ísland á sæti (án atkvæðisréttar) í stjórnarnefndum 
þeirra undirstofnana framkvæmdastjórnar ESB sem EFTA-ríkin innan EES eru þátttakendur í og þá er 
íslenskum ráðherrum oft boðin þátttaka í óformlegum ráðherrafundum ESB. Mikilvægt er að öll slík 
tækifæri séu notuð til þess að koma sjónarmiðum Íslands á framfæri.  

Utanríkisráðuneytið hyggst leggja aukna áherslu á upplýsingastreymi til sérfræðinga í stjórnsýslunni 
og hagsmunaaðila um hvaða Evrópulöggjöf sé í farvatninu og ekki síst til Alþingis skv. 8. gr. reglna um 
þinglega meðferð EES-mála og auka aðkomu þess að hagsmunagæslunni. Samráð við Noreg og önnur 
EFTA-ríki sem nú þegar á sér stað innan vinnuhópa EFTA og undirnefnda sameiginlegu EES-nefndarinnar 
verður aukið. Í því skyni undirritaði utanríkisráðherra og EES- og Evrópumálaráðherra Noregs undir yfir-
lýsingu hinn 22. mars sl. sem mælir fyrir um aukið samstarf Íslands og Noregs á öllum stigum EES-sam-
starfsins.. 

Nýi EES-gagnagrunnurinn gefur tækifæri til aukins samráðs innan stjórnarráðsins. Sérfræðingar innan 
stjórnsýslunnar hafa nú fengið aðgang að gagnagrunninum og viðeigandi þjálfun. Þeir munu geta nýtt 
gagnagrunninn til að vinna sameiginlega greiningarvinnu á stefnumótandi skjölum um mótun löggjafar í 
ESB inni í grunninum. Auk slíkra stefnumótandi skjala, gefur grunnurinn heildaryfirsýn yfir ferli EES-
gerða allt frá mótunarstigi til upptöku í EES-samninginn, innleiðingar í íslenska löggjöf og hugsanlegrar 
málsmeðferðar sem þeim tengjast hjá Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA dómstólnum. Ekki síst þarf að vinna 
með skipulegum hætti að því að koma sjónarmiðum Íslands á framfæri í umræðu um stefnumótun 
Evrópusambandsins, innan stofnana þess og gagnvart aðildaríkjunum, og nýta  möguleika sem Ísland hefur 
til að taka virkan þátt í mótun löggjafar ESB. Því markmiði verður vitaskuld ekki náð öðruvísi en með því 
að koma á framfæri afstöðu Íslands við stofnanir og aðildarríki Evrópusambandsins og afla þeim fylgis. 
Með þetta að markmiði og til að nýta sem best litla stjórnsýslu verður unnið að því með hagsmunaaðilum 
að skilgreina og forgangsraða málum eftir mikilvægi.  
 
4.3. Markmið og starfið fram undan 

1.  Vinna að upptöku og innleiðingu gerða til að tryggja einsleitni í löggjöf innan EES-svæðisins. 
Þannig eiga fyrirtæki og einstaklingar innan EES að geta treyst því að sömu reglur gildi innan 
efnahagssvæðisins á þeim sviðum sem samningurinn nær til. 

2. Ísland mun taka virkari þátt í mótun löggjafar ESB til að gæta hagsmuna landsins. 
3.  Á árinu 2017 verður haldin vinnustofa fyrir EES-tengiliði Stjórnarráðsins og undirstofnana, þar 

sem farið verður yfir EES-samstarfið og praktískar hliðar þeirrar vinnu sem á sér stað í 
ráðuneytunum, með því markmiði að auka þekkingu og samræma ferla innan Stjórnarráðsins. 

 
4.4. Uppbyggingarsjóður EES 

Markmið Uppbyggingarsjóðsins er að draga úr félagslegu- og efnahagslegu misræmi innan EES og efla 
tvíhliða samstarf milli EES/EFTA-ríkjanna og viðtökuríkjanna fimmtán. 
 

 
Samningur við ESB um nýtt starfstímabil Uppbyggingarsjóðs EES fyrir tímabilið 2014-2021 (fram-

kvæmdatími til 2024) var undirritaður 3. maí 2016. Samningurinn kveður á um að heildarframlag 
EES/EFTA ríkjanna fyrir tímabilið skuli nema 1.584,1 milljónum evra en Ísland stendur að jafnaði straum 

Í september 2016 samþykkti ríkisstjórnin í fyrsta sinn forgangslista fyrir hagsmunagæslu í EES-
samstarfinu. Eru þar skilgreind brýnustu hagsmunamál Íslands á meðal þeirra málefna sem eru í 
lagasetningarferli innan Evrópusambandsins. Forgangslistinn var unninn í samvinnu allra ráðuneyta og að 
höfðu samráði við utanríkismálanefnd Alþingis og hagsmunaaðila. Spannar listinn allt frá loftslagsmálum 
til reglna um útsenda starfsmenn. Listinn nær yfir tímabilið 2016-2017 og munu íslensk stjórnvöld 
fylgjast með framvindu þeirra mála sem tiltekin eru á forgangslistanum og koma sjónarmiðum Íslands á 
framfæri við umfjöllun um þau innan stofnana ESB. Gengið er út frá því að listinn verði endurskoðaður 
um mitt ár 2017 og árangur þá metinn. 

Með þátttöku í Uppbyggingarsjóðnum er lögð áhersla á að skapa tækifæri fyrir íslenskar stofnanir, 
fyrirtæki og frjáls félagasamtök til samstarfs í viðtökuríkjunum og auka samskipti milli einstaklinga á 
Íslandi og í þessum ríkjum. Einnig verður unnið markvisst að tvíhliða samskiptum stjórnvalda við lykil-
samstarfsríki. Áhersla er lögð á aðhald í rekstri sjóðsins, ásamt því að verkefni sem unnin eru innan 
ramma sjóðsins taki mið af íslenskum gildum.   
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af um 3-4% af heildarframlagi ríkjanna. Undirritun samkomulagsins við ESB markaði upphaf formlegra 
samningaviðræðna við viðtökuríkin um með hvaða hætti styrkféð verður nýtt í hverju landi. Þeim 
viðræðum mun ljúka með gerð samstarfssamnings milli EES/EFTA-ríkjanna þriggja og hvers viðtökuríkis 
fyrir sig. Viðræður standa nú yfir og áætlað er að þeim ljúki um mitt ár 2017. Innan þeirra 22 forgangssviða 
sem samið hefur verið um við ESB leggja viðtökuríkin fram tillögur um hvernig fjármunirnir skuli nýttir. 
EES/EFTA-ríkin gera slíkt hið sama á grundvelli pólitískra áherslna. Ísland tekur virkan þátt í samninga-
viðræðunum við viðtökuríkin.  

Starfshópur undir forystu utanríkisráðuneytisins tók þátt í gerð svokallaðrar Blábókar og reglugerðar um 
sjóðinn sem lokið var við árið 2016. Blábókin markar rammann um áherslur og áætlanir sjóðsins á næsta 
tímabili en reglugerðin setur starfsreglur sjóðsins. Haft var víðtækt samráð við önnur ráðuneyti, stofnanir 
og helstu hagsmunaaðila um áherslur Íslands í samningaviðræðunum. Við mótun þeirra var tekið mið af 
almennum áherslum í utanríkisstefnu Íslands og haft að leiðarljósi að styrkja tvíhliða tengsl Íslands við 
viðtökuríkin ásamt því að efla mögulega aðkomu íslenskra aðila að áætlunum og verkefnum sem styrkt 
verða.  

A.m.k. 2% af framlagi til sérhvers viðtökuríkis verður varið til tvíhliða verkefna milli viðkomandi ríkja 
og hvers og eins EES/EFTA-ríkis. Umsjón með þessum sjóðum verður í höndum nefnda (e. Joint 
Committees for Bilateral Funds) sem skipaðar verða fulltrúum utanríkisráðuneytisins af Íslands hálfu. 
Framlögin til tvíhliða verkefna í viðtökuríkjum sjóðsins skapa margvísleg tækifæri til þess að styrkja 
samskipti Íslands og viðkomandi viðtökuríkja.  
 
4.5. Markmið og starfið framundan 

1. Áhersla verður lögð á að ljúka samningaviðræðum við viðtökuríkin 15 árið 2017.  
2. Lögð verður áhersla á að koma forgangmálum Íslands á framfæri í starfi sjóðsins, en þau eru: 

rannsóknir, nýsköpun, menntun og menning, orku- og umhverfismálefni, samfélagslegar 
umbætur (þ.m.t. jafnréttismál) og málefni flóttamanna. 

3. Samvinna um nýtingu jarðvarma í þeim viðtökuríkjum þar sem það er fýsilegt. 
4. Greiða fyrir markvissum tvíhliða verkefnum stjórnvalda í viðtökuríkjunum, ekki síst í 

Eystrasaltsríkjunum og Póllandi. 
5. Áframhaldandi samstarf með þeim íslensku stofnunum sem þjónað hafa hlutverki fyrirfram 

tilgreindra samstarfsaðila í áætlunum Uppbyggingarsjósðins innan viðtökuríkjanna, Orkustofn-
unar og Rannís.  

6. Greiða götu samstarfs borgarasamtaka með aðstoð Mannréttindaskrifstofu Ísland (MRSÍ), skv. 
samningi utanríkisráðuneytisins við MRSÍ þar að lútandi. 

 
4.6. Schengen-samstarfið 

Þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu felur í sér að persónueftirlit er afnumið á innri landamærum 
Schengen-ríkjanna og sameiginlegar reglur gilda um vörslu ytri landamæra Schengen-svæðisins. Þetta 
kallar á náið samstarf landamæra- og löggæsluyfirvalda, sem og annarra yfirvalda í ríkjunum. Schengen-
samstarfið fellur undir starfsemi og stefnu ESB á sviði dóms- og innanríkismála. Aðildarríki samstarfsins 
eru nú 26 talsins, þ.m.t. öll EFTA-ríkin.  

Þróun síðustu ára hefur leitt til þess að mótvægisaðgerðir, þ.m.t. samvinna evrópskra lögregluliða, 
beinast nú sífellt meira að því að sporna við þeirri öryggisógn sem steðjar að Evrópu og baráttunni við 
hryðjuverk og skipulagða glæpastarfsemi. Hefur þetta verið gert með bættu eftirliti á ytri landamærum 
Schengen-svæðisins, og er samþykkt ESB á reglugerð um nýja landamæra- og strandgæslustofnun liður í 
því. Hin nýja stofnun, sem tók til starfa í september 2016, hefur m.a. fengið auknar heimildir til eftirlits, 
áhættumats og inngripa.  

Hin nýja landamæra- og strandgæslustofnun er aðeins einn liður í viðbrögðum vegna hryðjuverkaógnar 
og flóttamannavandans. Í nóvember 2016 birti framkvæmdastjórn ESB tillögu að nýju rafrænu kerfi fyrir 
ferðaheimildir inn á Schengen-svæðið (e. European Travel Information and Authorisation System). Kerfið 
felur í sér eftirlit sem fer fram áður en ferðamenn koma að ytri landamærum Schengen, einskonar 
forskoðun. Það mun ekki hafa í för með sér neinar breytingar fyrir ferðir innan Schengen. Í desember 2016 
náðist svo samkomulag milli ráðsins og Evrópuþingsins um breytingar á Schengen-landamærareglunum (e. 
Schengen Borders Code) sem fela í sér að íbúar innan Schengen skuli sæta kerfisbundnu eftirliti við för yfir 
ytri landamæri Schengen-svæðisins. Ferðaskilríkjum verður flett upp í sérstökum gagnagrunnum á 
landamærastöðvum. Hingað til hafa Evrópubúar sætt lágmarkseftirliti sem felur í sér að einstaklingur sanni 
á sér deili með framvísun gildra persónuskilríkja á ytri landamærum. Þessar breytingar eru allar liður í 
aðgerðum til að auka öryggi á Schengen-svæðinu. 
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Samkvæmt EES-samningnum hefur Ísland margvísleg tækifæri til að hafa áhrif á mótun nýrra EES-

reglna. Nýta þarf þessi tækifæri. Íslenskum sérfræðingum býðst þátttaka í sérfræðingahópum sem fram-
kvæmdastjórnin hefur samráð við um mótun löggjafar. Ísland á sæti (án atkvæðisréttar) í stjórnarnefndum 
þeirra undirstofnana framkvæmdastjórnar ESB sem EFTA-ríkin innan EES eru þátttakendur í og þá er 
íslenskum ráðherrum oft boðin þátttaka í óformlegum ráðherrafundum ESB. Mikilvægt er að öll slík 
tækifæri séu notuð til þess að koma sjónarmiðum Íslands á framfæri.  

Utanríkisráðuneytið hyggst leggja aukna áherslu á upplýsingastreymi til sérfræðinga í stjórnsýslunni 
og hagsmunaaðila um hvaða Evrópulöggjöf sé í farvatninu og ekki síst til Alþingis skv. 8. gr. reglna um 
þinglega meðferð EES-mála og auka aðkomu þess að hagsmunagæslunni. Samráð við Noreg og önnur 
EFTA-ríki sem nú þegar á sér stað innan vinnuhópa EFTA og undirnefnda sameiginlegu EES-nefndarinnar 
verður aukið. Í því skyni undirritaði utanríkisráðherra og EES- og Evrópumálaráðherra Noregs undir yfir-
lýsingu hinn 22. mars sl. sem mælir fyrir um aukið samstarf Íslands og Noregs á öllum stigum EES-sam-
starfsins.. 

Nýi EES-gagnagrunnurinn gefur tækifæri til aukins samráðs innan stjórnarráðsins. Sérfræðingar innan 
stjórnsýslunnar hafa nú fengið aðgang að gagnagrunninum og viðeigandi þjálfun. Þeir munu geta nýtt 
gagnagrunninn til að vinna sameiginlega greiningarvinnu á stefnumótandi skjölum um mótun löggjafar í 
ESB inni í grunninum. Auk slíkra stefnumótandi skjala, gefur grunnurinn heildaryfirsýn yfir ferli EES-
gerða allt frá mótunarstigi til upptöku í EES-samninginn, innleiðingar í íslenska löggjöf og hugsanlegrar 
málsmeðferðar sem þeim tengjast hjá Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA dómstólnum. Ekki síst þarf að vinna 
með skipulegum hætti að því að koma sjónarmiðum Íslands á framfæri í umræðu um stefnumótun 
Evrópusambandsins, innan stofnana þess og gagnvart aðildaríkjunum, og nýta  möguleika sem Ísland hefur 
til að taka virkan þátt í mótun löggjafar ESB. Því markmiði verður vitaskuld ekki náð öðruvísi en með því 
að koma á framfæri afstöðu Íslands við stofnanir og aðildarríki Evrópusambandsins og afla þeim fylgis. 
Með þetta að markmiði og til að nýta sem best litla stjórnsýslu verður unnið að því með hagsmunaaðilum 
að skilgreina og forgangsraða málum eftir mikilvægi.  
 
4.3. Markmið og starfið fram undan 

1.  Vinna að upptöku og innleiðingu gerða til að tryggja einsleitni í löggjöf innan EES-svæðisins. 
Þannig eiga fyrirtæki og einstaklingar innan EES að geta treyst því að sömu reglur gildi innan 
efnahagssvæðisins á þeim sviðum sem samningurinn nær til. 

2. Ísland mun taka virkari þátt í mótun löggjafar ESB til að gæta hagsmuna landsins. 
3.  Á árinu 2017 verður haldin vinnustofa fyrir EES-tengiliði Stjórnarráðsins og undirstofnana, þar 

sem farið verður yfir EES-samstarfið og praktískar hliðar þeirrar vinnu sem á sér stað í 
ráðuneytunum, með því markmiði að auka þekkingu og samræma ferla innan Stjórnarráðsins. 

 
4.4. Uppbyggingarsjóður EES 

Markmið Uppbyggingarsjóðsins er að draga úr félagslegu- og efnahagslegu misræmi innan EES og efla 
tvíhliða samstarf milli EES/EFTA-ríkjanna og viðtökuríkjanna fimmtán. 
 

 
Samningur við ESB um nýtt starfstímabil Uppbyggingarsjóðs EES fyrir tímabilið 2014-2021 (fram-

kvæmdatími til 2024) var undirritaður 3. maí 2016. Samningurinn kveður á um að heildarframlag 
EES/EFTA ríkjanna fyrir tímabilið skuli nema 1.584,1 milljónum evra en Ísland stendur að jafnaði straum 

Í september 2016 samþykkti ríkisstjórnin í fyrsta sinn forgangslista fyrir hagsmunagæslu í EES-
samstarfinu. Eru þar skilgreind brýnustu hagsmunamál Íslands á meðal þeirra málefna sem eru í 
lagasetningarferli innan Evrópusambandsins. Forgangslistinn var unninn í samvinnu allra ráðuneyta og að 
höfðu samráði við utanríkismálanefnd Alþingis og hagsmunaaðila. Spannar listinn allt frá loftslagsmálum 
til reglna um útsenda starfsmenn. Listinn nær yfir tímabilið 2016-2017 og munu íslensk stjórnvöld 
fylgjast með framvindu þeirra mála sem tiltekin eru á forgangslistanum og koma sjónarmiðum Íslands á 
framfæri við umfjöllun um þau innan stofnana ESB. Gengið er út frá því að listinn verði endurskoðaður 
um mitt ár 2017 og árangur þá metinn. 

Með þátttöku í Uppbyggingarsjóðnum er lögð áhersla á að skapa tækifæri fyrir íslenskar stofnanir, 
fyrirtæki og frjáls félagasamtök til samstarfs í viðtökuríkjunum og auka samskipti milli einstaklinga á 
Íslandi og í þessum ríkjum. Einnig verður unnið markvisst að tvíhliða samskiptum stjórnvalda við lykil-
samstarfsríki. Áhersla er lögð á aðhald í rekstri sjóðsins, ásamt því að verkefni sem unnin eru innan 
ramma sjóðsins taki mið af íslenskum gildum.   
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af um 3-4% af heildarframlagi ríkjanna. Undirritun samkomulagsins við ESB markaði upphaf formlegra 
samningaviðræðna við viðtökuríkin um með hvaða hætti styrkféð verður nýtt í hverju landi. Þeim 
viðræðum mun ljúka með gerð samstarfssamnings milli EES/EFTA-ríkjanna þriggja og hvers viðtökuríkis 
fyrir sig. Viðræður standa nú yfir og áætlað er að þeim ljúki um mitt ár 2017. Innan þeirra 22 forgangssviða 
sem samið hefur verið um við ESB leggja viðtökuríkin fram tillögur um hvernig fjármunirnir skuli nýttir. 
EES/EFTA-ríkin gera slíkt hið sama á grundvelli pólitískra áherslna. Ísland tekur virkan þátt í samninga-
viðræðunum við viðtökuríkin.  

Starfshópur undir forystu utanríkisráðuneytisins tók þátt í gerð svokallaðrar Blábókar og reglugerðar um 
sjóðinn sem lokið var við árið 2016. Blábókin markar rammann um áherslur og áætlanir sjóðsins á næsta 
tímabili en reglugerðin setur starfsreglur sjóðsins. Haft var víðtækt samráð við önnur ráðuneyti, stofnanir 
og helstu hagsmunaaðila um áherslur Íslands í samningaviðræðunum. Við mótun þeirra var tekið mið af 
almennum áherslum í utanríkisstefnu Íslands og haft að leiðarljósi að styrkja tvíhliða tengsl Íslands við 
viðtökuríkin ásamt því að efla mögulega aðkomu íslenskra aðila að áætlunum og verkefnum sem styrkt 
verða.  

A.m.k. 2% af framlagi til sérhvers viðtökuríkis verður varið til tvíhliða verkefna milli viðkomandi ríkja 
og hvers og eins EES/EFTA-ríkis. Umsjón með þessum sjóðum verður í höndum nefnda (e. Joint 
Committees for Bilateral Funds) sem skipaðar verða fulltrúum utanríkisráðuneytisins af Íslands hálfu. 
Framlögin til tvíhliða verkefna í viðtökuríkjum sjóðsins skapa margvísleg tækifæri til þess að styrkja 
samskipti Íslands og viðkomandi viðtökuríkja.  
 
4.5. Markmið og starfið framundan 

1. Áhersla verður lögð á að ljúka samningaviðræðum við viðtökuríkin 15 árið 2017.  
2. Lögð verður áhersla á að koma forgangmálum Íslands á framfæri í starfi sjóðsins, en þau eru: 

rannsóknir, nýsköpun, menntun og menning, orku- og umhverfismálefni, samfélagslegar 
umbætur (þ.m.t. jafnréttismál) og málefni flóttamanna. 

3. Samvinna um nýtingu jarðvarma í þeim viðtökuríkjum þar sem það er fýsilegt. 
4. Greiða fyrir markvissum tvíhliða verkefnum stjórnvalda í viðtökuríkjunum, ekki síst í 

Eystrasaltsríkjunum og Póllandi. 
5. Áframhaldandi samstarf með þeim íslensku stofnunum sem þjónað hafa hlutverki fyrirfram 

tilgreindra samstarfsaðila í áætlunum Uppbyggingarsjósðins innan viðtökuríkjanna, Orkustofn-
unar og Rannís.  

6. Greiða götu samstarfs borgarasamtaka með aðstoð Mannréttindaskrifstofu Ísland (MRSÍ), skv. 
samningi utanríkisráðuneytisins við MRSÍ þar að lútandi. 

 
4.6. Schengen-samstarfið 

Þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu felur í sér að persónueftirlit er afnumið á innri landamærum 
Schengen-ríkjanna og sameiginlegar reglur gilda um vörslu ytri landamæra Schengen-svæðisins. Þetta 
kallar á náið samstarf landamæra- og löggæsluyfirvalda, sem og annarra yfirvalda í ríkjunum. Schengen-
samstarfið fellur undir starfsemi og stefnu ESB á sviði dóms- og innanríkismála. Aðildarríki samstarfsins 
eru nú 26 talsins, þ.m.t. öll EFTA-ríkin.  

Þróun síðustu ára hefur leitt til þess að mótvægisaðgerðir, þ.m.t. samvinna evrópskra lögregluliða, 
beinast nú sífellt meira að því að sporna við þeirri öryggisógn sem steðjar að Evrópu og baráttunni við 
hryðjuverk og skipulagða glæpastarfsemi. Hefur þetta verið gert með bættu eftirliti á ytri landamærum 
Schengen-svæðisins, og er samþykkt ESB á reglugerð um nýja landamæra- og strandgæslustofnun liður í 
því. Hin nýja stofnun, sem tók til starfa í september 2016, hefur m.a. fengið auknar heimildir til eftirlits, 
áhættumats og inngripa.  

Hin nýja landamæra- og strandgæslustofnun er aðeins einn liður í viðbrögðum vegna hryðjuverkaógnar 
og flóttamannavandans. Í nóvember 2016 birti framkvæmdastjórn ESB tillögu að nýju rafrænu kerfi fyrir 
ferðaheimildir inn á Schengen-svæðið (e. European Travel Information and Authorisation System). Kerfið 
felur í sér eftirlit sem fer fram áður en ferðamenn koma að ytri landamærum Schengen, einskonar 
forskoðun. Það mun ekki hafa í för með sér neinar breytingar fyrir ferðir innan Schengen. Í desember 2016 
náðist svo samkomulag milli ráðsins og Evrópuþingsins um breytingar á Schengen-landamærareglunum (e. 
Schengen Borders Code) sem fela í sér að íbúar innan Schengen skuli sæta kerfisbundnu eftirliti við för yfir 
ytri landamæri Schengen-svæðisins. Ferðaskilríkjum verður flett upp í sérstökum gagnagrunnum á 
landamærastöðvum. Hingað til hafa Evrópubúar sætt lágmarkseftirliti sem felur í sér að einstaklingur sanni 
á sér deili með framvísun gildra persónuskilríkja á ytri landamærum. Þessar breytingar eru allar liður í 
aðgerðum til að auka öryggi á Schengen-svæðinu. 
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Árið 2015 ferðuðust 30 milljónir einstaklinga til Schengen-svæðisins á grundvelli heimildar um 

vegabréfsáritanafrelsi. Þessi tala mun hækka með fleiri samningum um vegabréfaáritanafrelsi, nú síðast við 
Úkraínu og Georgíu. Vegna þátttöku Íslands í Schengen-samstarfinu er nauðsynlegt að Ísland geri 
sambærilega samninga og ESB hefur gert við þriðju ríki um vegabréfsáritanafrelsi, um útgáfu 
vegabréfsáritana og um endurviðtöku þeirra sem koma ólöglega hingað til lands. Stendur slík samninga-
vinna nú yfir við nokkur ríki, t.d. Tyrkland, Georgíu og Makedóníu. Stefnt er að því klára samningagerð 
við fleiri ríki á þessu ári, m.a. Bosníu og Hersegóvínu, Kósóvó, Moldavíu, Svartfjallaland og Serbíu. 

 
4.7. Markmið og starfið framundan 

1. Áhersla verður lögð á að ljúka við gerð endurviðtökusamninga og samninga um  vegabréfs-
áritanafrelsi.  

2. Áframhaldandi samstarf við innanríkisráðuneytið í tengslum við endursendingar á hælisleit-
endum sem fengið hafa synjun á umsókn sinni um hæli, m.a. með því að koma á sambandi við 
viðkomandi stjórnvöld og afla tilskilinna leyfa.  

3. Í mars 2017 fór fram úttekt ESB á því hvernig Ísland uppfyllir kröfur sem leiða af Schengen-
samstarfinu og var m.a. farið í saumana á ýmsum stofnunum sem sinna landamæraeftirliti og að 
útgáfu vegabréfsáritana, þ.m.t. sendiráði Íslands í Peking og tæknideild UTN. Í framhaldi af 
skýrslu úttektarstofnunarinnar, sem mun liggja fyrir í apríl 2017, verður skoðað hvort tilefni sé til 
aðgerða af hálfu íslenskra stjórnvalda. 

 
 
5. MENNINGARMÁL 
 
5.1. Almennt  

Vöxtur og viðgangur íslenskrar menningar og listalífs í útlöndum setur æ sterkari svip á daglegt starf 
utanríkisþjónustunnar. Smár heimamarkaður sníður menningu, listum og afþreyingu þröngan stakk en 
skapandi greinar hafa löngum leitað út fyrir landsteinanna. Vart telst til tíðinda lengur að myndlistarmaður 
opni sýningu eða hljómsveit haldi tónleika í þekktum menningar- og listhúsum stórborga heimsins. Íslenskt 
leikhúsfólk setur á svið sýningar í virtum leikhúsum víða um lönd og þýddar íslenskar bækur eru gefnar út 
á tugum tungumála.  

Góð tengsl eru víða milli sendiráða og lista- og menningarstofnana. Þannig verður til vettvangur fyrir 
viðburði á sviði lista og menningar. Samstarf sendiráða Norðurlandanna á menningarsviðinu, sem oft nýtur 
styrkja úr norrænum sjóðum, er alltaf að aukast. Dæmi um slíkt er menningarhátíðin Nordic Matters, sem 
fram fer á South Bank í London á þessu ári. 
 

 
Utanríkisráðuneytið vinnur náið með mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Íslandsstofu og 

kynningarmiðstöðvum skapandi greina. Kynningarmiðstöðvarnar leggja faglegt mat á erindi og beiðnir um 
stuðning sem ráðuneytinu og berast og þær hafa hönd í bagga við gerð menningaráætlana sendiráðanna. 
Ráðuneytið veitir kynningarmiðstöðvunum fjárhagslegan stuðning og vinnur með þeim að margvíslegum 
verkefnum, smáum sem stórum.  
 
5.2. Markmið og starfið framundan 
1. Utanríkisþjónustan hefur til umráða hagkvæm húsakynni í nokkrum helstu höfuðborgum heimsins 

sem hægt væri að nýta betur til að endurspegla það sem er að gerast í hönnun og íslenskri myndlist. 
Með réttri umgjörð verður hægt að skapa umhverfi sem getur hentað vel til minni listviðburða, t.d. á 
sviði tónlistar og bókmennta. Hafin er vinna við að móta tillögur í þessum efnum í samvinnu við 
Hönnunarmiðstöð, Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar og Íslandsstofu. 
 

  

Í bígerð er átak að frumkvæði Miðstöðvar íslenskra bókmennta og fleiri aðila til að finna þýðendur úr 
íslensku á sín móðurmál og halda þeim sem fyrir eru við efnið. Sums staðar er útlitið frekar dökkt og talið 
að skortur á góðum þýðendum geti staðið útbreiðslu íslenskra bókmennta fyrir þrifum ef ekki tekst að fylla 
í fyrirsjáanleg skörð í hópi bókmenntaþýðenda. 
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MARKMIÐ OG AÐGERÐIR: II. UTANRÍKISVIÐSKIPTI 

 
Nr Markmið HM 

# 
Mælikvarðar Staða 2016 Viðmið 2018 Viðmið 2022 

1 Bæta aðgengi 
íslensks 
atvinnu- og 
menningarlífs 
að erlendum 
mörkuðum, 
m.a. með 
fríverslunar-
samningum, og 
efla 
samkeppnis-
hæfni íslenskra 
fyrirtækja. 

8,9,1
og 7 

Ánægja fyrirtækja og hagaðila með 
þjónustu utanríkisþjónustunnar og 
Íslandsstofu (á skalanum 1-5). 

3,9 4,2 4,5 

Útflutningsverðmæti vöru og 
þjónustu sé komið yfir 2.000 
milljarða króna árið 2030 á 
núverandi verðlagi. 

. .  

2 Styrkja 
kynningar- og 
markaðsstarf í 
samvinnu 
fyrirtækja og 
hins opinbera. 

8,9,1
og 7 

Jákvætt viðhorf og aukin vitund á 
völdum erlendum markaðssvæðum 
og markhópum gagnvart íslenskri 
vöru og þjónustu, áfangastað og 
erlendri fjárfestingu. 

Mælingar hafa 
ekki verið 
framkvæmdar. 
Utanríkis-
ráðuneytið 
mun skoða 
hvernig hægt 
er að mæla 
þetta. 

  

3 Innleiða allar 
reglur EES 
samningsins 
tímanlega svo 
tryggt sé að 
íslenskt 
atvinnulíf búi 
alltaf við sömu 
reglur og 
samkeppnis-
aðilar á EES 
markaði. 

17 Frammistöðumat eftirlitsstofnunar 
EFTA sem mælir hlutfall gerða sem 
ekki hafa verið innleiddar. 

Hlutfall gerða 
sem ekki hafa 
verið 
innleiddar 2%. 

Hlutfall gerða, 
sem ekki hafa 
verið 
innleiddar, 
innan við 1%. 

Hlutfall gerða, 
sem ekki hafa 
verið 
innleiddar, 
innan við 1%. 

Allar nýjar gerðir þýddar tímanlega. Engin töf á 
innleiðingu 
vegna 
þýðinga. 

Engin töf á 
innleiðingu 
vegna 
þýðinga. 

Engin töf á 
innleiðingu 
vegna 
þýðinga. 

Fjöldi samningsbrotamála fyrir 
EFTA-dómstólnum. 

9 mál á ári. 3 mál á ári. 0 mál á ári. 
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Árið 2015 ferðuðust 30 milljónir einstaklinga til Schengen-svæðisins á grundvelli heimildar um 

vegabréfsáritanafrelsi. Þessi tala mun hækka með fleiri samningum um vegabréfaáritanafrelsi, nú síðast við 
Úkraínu og Georgíu. Vegna þátttöku Íslands í Schengen-samstarfinu er nauðsynlegt að Ísland geri 
sambærilega samninga og ESB hefur gert við þriðju ríki um vegabréfsáritanafrelsi, um útgáfu 
vegabréfsáritana og um endurviðtöku þeirra sem koma ólöglega hingað til lands. Stendur slík samninga-
vinna nú yfir við nokkur ríki, t.d. Tyrkland, Georgíu og Makedóníu. Stefnt er að því klára samningagerð 
við fleiri ríki á þessu ári, m.a. Bosníu og Hersegóvínu, Kósóvó, Moldavíu, Svartfjallaland og Serbíu. 

 
4.7. Markmið og starfið framundan 

1. Áhersla verður lögð á að ljúka við gerð endurviðtökusamninga og samninga um  vegabréfs-
áritanafrelsi.  

2. Áframhaldandi samstarf við innanríkisráðuneytið í tengslum við endursendingar á hælisleit-
endum sem fengið hafa synjun á umsókn sinni um hæli, m.a. með því að koma á sambandi við 
viðkomandi stjórnvöld og afla tilskilinna leyfa.  

3. Í mars 2017 fór fram úttekt ESB á því hvernig Ísland uppfyllir kröfur sem leiða af Schengen-
samstarfinu og var m.a. farið í saumana á ýmsum stofnunum sem sinna landamæraeftirliti og að 
útgáfu vegabréfsáritana, þ.m.t. sendiráði Íslands í Peking og tæknideild UTN. Í framhaldi af 
skýrslu úttektarstofnunarinnar, sem mun liggja fyrir í apríl 2017, verður skoðað hvort tilefni sé til 
aðgerða af hálfu íslenskra stjórnvalda. 

 
 
5. MENNINGARMÁL 
 
5.1. Almennt  

Vöxtur og viðgangur íslenskrar menningar og listalífs í útlöndum setur æ sterkari svip á daglegt starf 
utanríkisþjónustunnar. Smár heimamarkaður sníður menningu, listum og afþreyingu þröngan stakk en 
skapandi greinar hafa löngum leitað út fyrir landsteinanna. Vart telst til tíðinda lengur að myndlistarmaður 
opni sýningu eða hljómsveit haldi tónleika í þekktum menningar- og listhúsum stórborga heimsins. Íslenskt 
leikhúsfólk setur á svið sýningar í virtum leikhúsum víða um lönd og þýddar íslenskar bækur eru gefnar út 
á tugum tungumála.  

Góð tengsl eru víða milli sendiráða og lista- og menningarstofnana. Þannig verður til vettvangur fyrir 
viðburði á sviði lista og menningar. Samstarf sendiráða Norðurlandanna á menningarsviðinu, sem oft nýtur 
styrkja úr norrænum sjóðum, er alltaf að aukast. Dæmi um slíkt er menningarhátíðin Nordic Matters, sem 
fram fer á South Bank í London á þessu ári. 
 

 
Utanríkisráðuneytið vinnur náið með mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Íslandsstofu og 

kynningarmiðstöðvum skapandi greina. Kynningarmiðstöðvarnar leggja faglegt mat á erindi og beiðnir um 
stuðning sem ráðuneytinu og berast og þær hafa hönd í bagga við gerð menningaráætlana sendiráðanna. 
Ráðuneytið veitir kynningarmiðstöðvunum fjárhagslegan stuðning og vinnur með þeim að margvíslegum 
verkefnum, smáum sem stórum.  
 
5.2. Markmið og starfið framundan 
1. Utanríkisþjónustan hefur til umráða hagkvæm húsakynni í nokkrum helstu höfuðborgum heimsins 

sem hægt væri að nýta betur til að endurspegla það sem er að gerast í hönnun og íslenskri myndlist. 
Með réttri umgjörð verður hægt að skapa umhverfi sem getur hentað vel til minni listviðburða, t.d. á 
sviði tónlistar og bókmennta. Hafin er vinna við að móta tillögur í þessum efnum í samvinnu við 
Hönnunarmiðstöð, Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar og Íslandsstofu. 
 

  

Í bígerð er átak að frumkvæði Miðstöðvar íslenskra bókmennta og fleiri aðila til að finna þýðendur úr 
íslensku á sín móðurmál og halda þeim sem fyrir eru við efnið. Sums staðar er útlitið frekar dökkt og talið 
að skortur á góðum þýðendum geti staðið útbreiðslu íslenskra bókmennta fyrir þrifum ef ekki tekst að fylla 
í fyrirsjáanleg skörð í hópi bókmenntaþýðenda. 
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MARKMIÐ OG AÐGERÐIR: II. UTANRÍKISVIÐSKIPTI 

 
Nr Markmið HM 

# 
Mælikvarðar Staða 2016 Viðmið 2018 Viðmið 2022 

1 Bæta aðgengi 
íslensks 
atvinnu- og 
menningarlífs 
að erlendum 
mörkuðum, 
m.a. með 
fríverslunar-
samningum, og 
efla 
samkeppnis-
hæfni íslenskra 
fyrirtækja. 

8,9,1
og 7 

Ánægja fyrirtækja og hagaðila með 
þjónustu utanríkisþjónustunnar og 
Íslandsstofu (á skalanum 1-5). 

3,9 4,2 4,5 

Útflutningsverðmæti vöru og 
þjónustu sé komið yfir 2.000 
milljarða króna árið 2030 á 
núverandi verðlagi. 

. .  

2 Styrkja 
kynningar- og 
markaðsstarf í 
samvinnu 
fyrirtækja og 
hins opinbera. 

8,9,1
og 7 

Jákvætt viðhorf og aukin vitund á 
völdum erlendum markaðssvæðum 
og markhópum gagnvart íslenskri 
vöru og þjónustu, áfangastað og 
erlendri fjárfestingu. 

Mælingar hafa 
ekki verið 
framkvæmdar. 
Utanríkis-
ráðuneytið 
mun skoða 
hvernig hægt 
er að mæla 
þetta. 

  

3 Innleiða allar 
reglur EES 
samningsins 
tímanlega svo 
tryggt sé að 
íslenskt 
atvinnulíf búi 
alltaf við sömu 
reglur og 
samkeppnis-
aðilar á EES 
markaði. 

17 Frammistöðumat eftirlitsstofnunar 
EFTA sem mælir hlutfall gerða sem 
ekki hafa verið innleiddar. 

Hlutfall gerða 
sem ekki hafa 
verið 
innleiddar 2%. 

Hlutfall gerða, 
sem ekki hafa 
verið 
innleiddar, 
innan við 1%. 

Hlutfall gerða, 
sem ekki hafa 
verið 
innleiddar, 
innan við 1%. 

Allar nýjar gerðir þýddar tímanlega. Engin töf á 
innleiðingu 
vegna 
þýðinga. 

Engin töf á 
innleiðingu 
vegna 
þýðinga. 

Engin töf á 
innleiðingu 
vegna 
þýðinga. 

Fjöldi samningsbrotamála fyrir 
EFTA-dómstólnum. 

9 mál á ári. 3 mál á ári. 0 mál á ári. 
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Nr Tengist 

mark-
miði nr. 

Aðgerð Tímaáætlun Ábyrgðaraðili 

1 1 og 2 Styrkja samstarf sendiskrifstofa og Íslandsstofu og efla 
samstarf við atvinnulífið, m.a. með því að endurskoða 
lög um Íslandsstofu. 

2017-2020 UTN/ Íslandsstofa  

2 1 og 2 Setja á fót útflutnings- og markaðsráð og marka 
langtímastefnu er varðar útflutningsaðstoð og 
markaðssetningu. 

2017-2018 UTN/ Íslandsstofa 

3 1 og 2 Styrkja menningarstarf sendiskrifstofa í samstarfi við 
Íslandsstofu, menntamálaráðuneytið og hagsmunaaðila. 

2018 UTN/ Íslandsstofa 

4 1 Tryggja hagsmuni Íslands í samningaviðræðum sem 
leiða af brotthvarfi Bretlands úr ESB, m.a. með nægum 
mannafla. 

2017-2018 UTN 

5 1 Kynna fríverslunarsamninga fyrir atvinnulífinu og efla 
samráð við haghafa. 

2017-2018 UTN 

6 1 Setja heildarstefnu á sviði utanríkisviðskipta, m.a. með 
það að markmiði að styrkja net viðskiptasamninga. 

2017-2021 UTN 

7 2 og 3 Tryggja virkari þátttöku Íslands í mótun EES löggjafar. 2017-2018 UTN 

8 2 og 3 Ljúka innleiðingu EES-gagnagrunns og gera að helsta 
vinnutæki stjórnvalda við utanumhald EES-mála. 

2017-2018 UTN 

9 3 Auka samstarf við önnur EFTA-ríki á fyrri stigum 
upptökuferlis. 

2018 UTN 

 
 
III. ÖRYGGIS- OG VARNARMÁL  

 
1. Varnir Íslands 

Öryggis- og varnarmál eru eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar og hornsteinar varna landsins eru 
eftir sem áður varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna frá 1951 og aðild að Atlantshafsbandalaginu 
(NATO).  

Innan tíðar verður skipað þjóðaröryggisráð og hefur þá stórt skref verið stigið í samhæfingu öryggis- og 
varnarmála Íslands, en á síðustu misserum hefur Alþingi samþykkt þingsályktun um þjóðaröryggisstefnu 
fyrir Ísland og lög um þjóðaröryggisráð. Hlutverk ráðsins er að hafa eftirlit með framkvæmd 
þjóðaröryggisstefnunnar, standa fyrir umræðu um öryggis- og varnarmál og standa fyrir endurskoðun 
stefnunnar eigi sjaldnar en á fimm ára fresti. Þjóðaröryggisstefnan tekur jafnt til virkrar utanríkisstefnu, 
varnarstefnu og almannaöryggis og horfir því heildstætt til öryggis- og varnarmála sem nauðsynlegt er 
þegar horft er til breyttrar heimsmyndar, nýrrar tækni og þeirra áskorana sem ríki heims standa frammi 
fyrir. Í henni eru tilgreindir hornsteinar varna Íslands, aðildin að Atlantshafsbandalaginu og samstarfið við 
Bandaríkin á grundvelli varnarsamningsins, auk áhersluflokka eins og hryðjuverka og netógna, umhverfis-
öryggis á norðurslóðum og náttúruhamfara.  
 

 
Markvisst er unnið að því að tryggja varnir Íslands og styrkja samstarfið innan Atlantshafsbandalagins. 

Framundan er leiðtogafundur bandalagsins og á síðasta ári var undirrituð sameiginleg yfirlýsing Íslands og 
Bandaríkjanna um samstarf á sviði öryggis- og varnarmála. Þar er um að ræða viðbót við samkomulagið, 
sem undirritað var árið 2006, og er yfirlýsingin innan ramma tvíhliða varnarsamnings Íslands og Bandaríkj-
anna frá árinu 1951. Yfirlýsingin kveður m.a. á um áframhaldandi stuðning Bandaríkjanna við loftrýmis-
gæslu Atlantshafsbandalagsins hér á landi og tímabundna viðveru kafbátaleitarvéla, náið samráð um 

Öryggis- og varnarmál er eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar og Ísland, sem fullgildur aðili að 
Atlantshafsbandalaginu, mun leggja sitt af mörkum til að styðja við samstöðuaðgerðir bandalagsins. 
Hornsteinar varna landsins eru eftir sem áður varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna frá 1951 og aðild 
að Atlantshafsbandalaginu.  
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öryggis og varnarmál, viðhald og rekstur varnarmannvirkja, upplýsingaskipti og hagnýtt samstarf, m.a. á 
sviði æfinga, leitar og björgunar og neyðaraðstoðar. Á síðustu árum hafa umsvif Bandaríkjahers, sem og 
annarra aðildarþjóða Atlantshafsbandalagsins, aukist á norðanverðu Atlantshafi, vegna versnandi horfa í 
öryggismálum Evrópu.  

Loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins hér við land er með óbreyttu sniði. Á síðasta ári tóku Banda-
ríkin, Noregur og Tékkland þátt í loftrýmisgæslu bandalagsins hér á landi, en á þessu ári sinna Ítalir, 
Kanadamenn og Bandaríkjamenn loftrýmisgæslunni. Alls hafa níu ríki staðið 26 vaktir frá árinu 2007 þegar 
Atlantshafsbandalagið ákvað að loftrýmisgæslu yrði komið á. Loftrýmisgæslan er liður í því að gæta að 
nyrðri mörkum bandalagsins og auka samstarfshæfni og viðbragðsgetu þátttökuríkja.  
 

 
Framlög Íslands til varnarmála og Atlantshafsbandalagsins hafa aukist á liðnum tveimur árum samhliða 

ákvörðunum sem teknar voru á leiðtogafundum bandalagsins í Wales (2014) og Varsjá (2016). Þannig hafa 
íslensk stjórnvöld fjölgað borgaralegum sérfræðingum í störfum innan Atlantshafsbandalagsins og aukið 
við gistiríkisstuðning á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Rekstur varnarmannvirkja á öryggissvæðinu 
og starfræksla ratsjárkerfisins, sem nær yfir umfangsmikið svæði á Norður-Atlantshafinu, er veigamikill 
þáttur í framlagi Íslands til sameiginlegra varna Atlantshafsbandalagsins. Fyrir dyrum stendur allnokkur 
endurnýjun á þeim kerfum og ýmis viðhaldsverkefni eru í farvatninu. 

Ísland undirbýr nú þátttöku í tveimur viðamiklum æfingum á vegum Atlantshafsbandalagsins. Annars 
vegar í kafbátarleitaræfingunni Dynamic Mongoose, sem fer fram sumarið 2017, og hins vegar í 
varnaræfingunni Trident Juncture sem verður haldin haustið 2018. Undirbúningur vegna æfinganna kallar á 
víðtækt samráð helstu stofnana sem koma að framkvæmd öryggis- og varnarmála á Íslandi. Auk þessa 
tekur Ísland árlega þátt í Northern Challenge æfingu Atlantshafsbandalagsins en markmið hennar er að æfa 
sprengjueyðingar og viðbrögð við hryðjuverkum. 

Á vettvangi Atlantshafsbandalagsins hefur Ísland lagt áherslu á málefni sem varða Norður-Atlantshafið 
og öryggismál á hafi, svo og varnaráætlanagerð vegna þess svæðis undanfarið ár. Enn fremur hafa áherslur 
um nokkurt skeið beinst að kynjasjónarmiðum og jafnrétti með áherslu á öryggisráðsályktun 1325 um 
konur, frið og öryggi. Ísland hefur jafnframt áréttað heildstæða nálgun í aðgerðum og verkefnum um langt 
skeið. Undanfarið ár hafa áherslur Íslands einnig beinst að aðlögun bandalagsins, herstjórnarkerfis þess og 
skipulags, að nýjum veruleika og breyttu öryggisumhverfi, en auk þess hefur verið hvatt til hagræðingar og 
einföldunar fjárhagslegra ferla. 

Sem fyrr greinir skuldbatt Ísland sig til að auka framlög til öryggis- og varnarmála á leiðtogafundinum í 
Wales 2014. Íslenskum sérfræðingum í alþjóðastarfsliði og aðgerðum bandalagsins hefur verið fjölgað 
undanfarið ár. Þeir starfa í Afganistan þar sem verkefni NATO halda áfram, í tengiliðaskrifstofu NATO í 
Georgíu og herstjórnarmiðstöð fyrir efldan viðbúnað til austurs í Póllandi. Sérfræðingar í höfuðstöðvum og 
hjá yfirherstjórn bandalagsins fyrir Evrópu vinna að málefnum samstarfsríkja, aðgerðaskipulagi, á 
upplýsinga- og greiningarsviði, auk þess sem aukinn þungi hefur verið í verkefnum varðandi gerð varnar-
áætlunar fyrir Norður-Atlantshafið, Ísland og Noreg. Sprengjueyðingarsveit Landhelgisgæslunnar starfaði 
einnig að þjálfun Íraka í verkefni á vegum bandalagsins í Jórdaníu um nokkurra vikna skeið. 

Þá hefur samstarf Norðurlandanna í öryggis- og varnarmálum farið vaxandi á undanliðnum árum, m.a. 
innan vébanda norræna varnarsamstarfsins (e. Nordic Defence Cooperation,  NORDEFCO) sem Ísland 
tekur þátt í. 
 
2. Fjölþjóðasamstarf 
 
2.1. Atlantshafsbandalagið 

Atlantshafsbandalagið hefur verið að bregðast við breyttum öryggisaðstæðum og endurspegla 
ákvarðanir leiðtogafundar þess í Varsjá þær áherslur. Annars vegar hefur verið unnið að því að efla hefð-
bundinn varnarviðbúnað og fælingarmátt. Hins vegar er aukin áhersla á stöðugleika handan landamæra 
bandalagsins með samvinnu við nágrannaríki og alþjóðastofnanir.  
 

 

Innan tíðar verður skipað þjóðaröryggisráð og hefur þá stórt skref verið stigið í samhæfingu varnar- og 
öryggismála Íslands, en á síðustu misserum hefur Alþingi samþykkt þingsályktun um þjóðaröryggisstefnu 
fyrir Ísland og lög um stofnun þjóðaröryggisráðs. 

Á vettvangi Atlantshafsbandalagsins hefur Ísland lagt áherslu á málefni sem varða Norður-Atlantshafið og 
öryggismál á hafi, svo og varnaráætlanagerð vegna þess svæðis undanfarið ár.  
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Nr Tengist 

mark-
miði nr. 

Aðgerð Tímaáætlun Ábyrgðaraðili 

1 1 og 2 Styrkja samstarf sendiskrifstofa og Íslandsstofu og efla 
samstarf við atvinnulífið, m.a. með því að endurskoða 
lög um Íslandsstofu. 

2017-2020 UTN/ Íslandsstofa  

2 1 og 2 Setja á fót útflutnings- og markaðsráð og marka 
langtímastefnu er varðar útflutningsaðstoð og 
markaðssetningu. 

2017-2018 UTN/ Íslandsstofa 

3 1 og 2 Styrkja menningarstarf sendiskrifstofa í samstarfi við 
Íslandsstofu, menntamálaráðuneytið og hagsmunaaðila. 

2018 UTN/ Íslandsstofa 

4 1 Tryggja hagsmuni Íslands í samningaviðræðum sem 
leiða af brotthvarfi Bretlands úr ESB, m.a. með nægum 
mannafla. 

2017-2018 UTN 

5 1 Kynna fríverslunarsamninga fyrir atvinnulífinu og efla 
samráð við haghafa. 

2017-2018 UTN 

6 1 Setja heildarstefnu á sviði utanríkisviðskipta, m.a. með 
það að markmiði að styrkja net viðskiptasamninga. 

2017-2021 UTN 

7 2 og 3 Tryggja virkari þátttöku Íslands í mótun EES löggjafar. 2017-2018 UTN 

8 2 og 3 Ljúka innleiðingu EES-gagnagrunns og gera að helsta 
vinnutæki stjórnvalda við utanumhald EES-mála. 

2017-2018 UTN 

9 3 Auka samstarf við önnur EFTA-ríki á fyrri stigum 
upptökuferlis. 

2018 UTN 

 
 
III. ÖRYGGIS- OG VARNARMÁL  

 
1. Varnir Íslands 

Öryggis- og varnarmál eru eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar og hornsteinar varna landsins eru 
eftir sem áður varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna frá 1951 og aðild að Atlantshafsbandalaginu 
(NATO).  

Innan tíðar verður skipað þjóðaröryggisráð og hefur þá stórt skref verið stigið í samhæfingu öryggis- og 
varnarmála Íslands, en á síðustu misserum hefur Alþingi samþykkt þingsályktun um þjóðaröryggisstefnu 
fyrir Ísland og lög um þjóðaröryggisráð. Hlutverk ráðsins er að hafa eftirlit með framkvæmd 
þjóðaröryggisstefnunnar, standa fyrir umræðu um öryggis- og varnarmál og standa fyrir endurskoðun 
stefnunnar eigi sjaldnar en á fimm ára fresti. Þjóðaröryggisstefnan tekur jafnt til virkrar utanríkisstefnu, 
varnarstefnu og almannaöryggis og horfir því heildstætt til öryggis- og varnarmála sem nauðsynlegt er 
þegar horft er til breyttrar heimsmyndar, nýrrar tækni og þeirra áskorana sem ríki heims standa frammi 
fyrir. Í henni eru tilgreindir hornsteinar varna Íslands, aðildin að Atlantshafsbandalaginu og samstarfið við 
Bandaríkin á grundvelli varnarsamningsins, auk áhersluflokka eins og hryðjuverka og netógna, umhverfis-
öryggis á norðurslóðum og náttúruhamfara.  
 

 
Markvisst er unnið að því að tryggja varnir Íslands og styrkja samstarfið innan Atlantshafsbandalagins. 

Framundan er leiðtogafundur bandalagsins og á síðasta ári var undirrituð sameiginleg yfirlýsing Íslands og 
Bandaríkjanna um samstarf á sviði öryggis- og varnarmála. Þar er um að ræða viðbót við samkomulagið, 
sem undirritað var árið 2006, og er yfirlýsingin innan ramma tvíhliða varnarsamnings Íslands og Bandaríkj-
anna frá árinu 1951. Yfirlýsingin kveður m.a. á um áframhaldandi stuðning Bandaríkjanna við loftrýmis-
gæslu Atlantshafsbandalagsins hér á landi og tímabundna viðveru kafbátaleitarvéla, náið samráð um 

Öryggis- og varnarmál er eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar og Ísland, sem fullgildur aðili að 
Atlantshafsbandalaginu, mun leggja sitt af mörkum til að styðja við samstöðuaðgerðir bandalagsins. 
Hornsteinar varna landsins eru eftir sem áður varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna frá 1951 og aðild 
að Atlantshafsbandalaginu.  
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öryggis og varnarmál, viðhald og rekstur varnarmannvirkja, upplýsingaskipti og hagnýtt samstarf, m.a. á 
sviði æfinga, leitar og björgunar og neyðaraðstoðar. Á síðustu árum hafa umsvif Bandaríkjahers, sem og 
annarra aðildarþjóða Atlantshafsbandalagsins, aukist á norðanverðu Atlantshafi, vegna versnandi horfa í 
öryggismálum Evrópu.  

Loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins hér við land er með óbreyttu sniði. Á síðasta ári tóku Banda-
ríkin, Noregur og Tékkland þátt í loftrýmisgæslu bandalagsins hér á landi, en á þessu ári sinna Ítalir, 
Kanadamenn og Bandaríkjamenn loftrýmisgæslunni. Alls hafa níu ríki staðið 26 vaktir frá árinu 2007 þegar 
Atlantshafsbandalagið ákvað að loftrýmisgæslu yrði komið á. Loftrýmisgæslan er liður í því að gæta að 
nyrðri mörkum bandalagsins og auka samstarfshæfni og viðbragðsgetu þátttökuríkja.  
 

 
Framlög Íslands til varnarmála og Atlantshafsbandalagsins hafa aukist á liðnum tveimur árum samhliða 

ákvörðunum sem teknar voru á leiðtogafundum bandalagsins í Wales (2014) og Varsjá (2016). Þannig hafa 
íslensk stjórnvöld fjölgað borgaralegum sérfræðingum í störfum innan Atlantshafsbandalagsins og aukið 
við gistiríkisstuðning á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Rekstur varnarmannvirkja á öryggissvæðinu 
og starfræksla ratsjárkerfisins, sem nær yfir umfangsmikið svæði á Norður-Atlantshafinu, er veigamikill 
þáttur í framlagi Íslands til sameiginlegra varna Atlantshafsbandalagsins. Fyrir dyrum stendur allnokkur 
endurnýjun á þeim kerfum og ýmis viðhaldsverkefni eru í farvatninu. 

Ísland undirbýr nú þátttöku í tveimur viðamiklum æfingum á vegum Atlantshafsbandalagsins. Annars 
vegar í kafbátarleitaræfingunni Dynamic Mongoose, sem fer fram sumarið 2017, og hins vegar í 
varnaræfingunni Trident Juncture sem verður haldin haustið 2018. Undirbúningur vegna æfinganna kallar á 
víðtækt samráð helstu stofnana sem koma að framkvæmd öryggis- og varnarmála á Íslandi. Auk þessa 
tekur Ísland árlega þátt í Northern Challenge æfingu Atlantshafsbandalagsins en markmið hennar er að æfa 
sprengjueyðingar og viðbrögð við hryðjuverkum. 

Á vettvangi Atlantshafsbandalagsins hefur Ísland lagt áherslu á málefni sem varða Norður-Atlantshafið 
og öryggismál á hafi, svo og varnaráætlanagerð vegna þess svæðis undanfarið ár. Enn fremur hafa áherslur 
um nokkurt skeið beinst að kynjasjónarmiðum og jafnrétti með áherslu á öryggisráðsályktun 1325 um 
konur, frið og öryggi. Ísland hefur jafnframt áréttað heildstæða nálgun í aðgerðum og verkefnum um langt 
skeið. Undanfarið ár hafa áherslur Íslands einnig beinst að aðlögun bandalagsins, herstjórnarkerfis þess og 
skipulags, að nýjum veruleika og breyttu öryggisumhverfi, en auk þess hefur verið hvatt til hagræðingar og 
einföldunar fjárhagslegra ferla. 

Sem fyrr greinir skuldbatt Ísland sig til að auka framlög til öryggis- og varnarmála á leiðtogafundinum í 
Wales 2014. Íslenskum sérfræðingum í alþjóðastarfsliði og aðgerðum bandalagsins hefur verið fjölgað 
undanfarið ár. Þeir starfa í Afganistan þar sem verkefni NATO halda áfram, í tengiliðaskrifstofu NATO í 
Georgíu og herstjórnarmiðstöð fyrir efldan viðbúnað til austurs í Póllandi. Sérfræðingar í höfuðstöðvum og 
hjá yfirherstjórn bandalagsins fyrir Evrópu vinna að málefnum samstarfsríkja, aðgerðaskipulagi, á 
upplýsinga- og greiningarsviði, auk þess sem aukinn þungi hefur verið í verkefnum varðandi gerð varnar-
áætlunar fyrir Norður-Atlantshafið, Ísland og Noreg. Sprengjueyðingarsveit Landhelgisgæslunnar starfaði 
einnig að þjálfun Íraka í verkefni á vegum bandalagsins í Jórdaníu um nokkurra vikna skeið. 

Þá hefur samstarf Norðurlandanna í öryggis- og varnarmálum farið vaxandi á undanliðnum árum, m.a. 
innan vébanda norræna varnarsamstarfsins (e. Nordic Defence Cooperation,  NORDEFCO) sem Ísland 
tekur þátt í. 
 
2. Fjölþjóðasamstarf 
 
2.1. Atlantshafsbandalagið 

Atlantshafsbandalagið hefur verið að bregðast við breyttum öryggisaðstæðum og endurspegla 
ákvarðanir leiðtogafundar þess í Varsjá þær áherslur. Annars vegar hefur verið unnið að því að efla hefð-
bundinn varnarviðbúnað og fælingarmátt. Hins vegar er aukin áhersla á stöðugleika handan landamæra 
bandalagsins með samvinnu við nágrannaríki og alþjóðastofnanir.  
 

 

Innan tíðar verður skipað þjóðaröryggisráð og hefur þá stórt skref verið stigið í samhæfingu varnar- og 
öryggismála Íslands, en á síðustu misserum hefur Alþingi samþykkt þingsályktun um þjóðaröryggisstefnu 
fyrir Ísland og lög um stofnun þjóðaröryggisráðs. 

Á vettvangi Atlantshafsbandalagsins hefur Ísland lagt áherslu á málefni sem varða Norður-Atlantshafið og 
öryggismál á hafi, svo og varnaráætlanagerð vegna þess svæðis undanfarið ár.  
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Unnið hefur verið að því að styrkja varnarviðbúnað bandalagsins, ekki síst í Eystrasaltsríkjunum og 

Póllandi, svo og í ríkjunum við Svartahaf. Á sama tíma hefur samráði við Rússa á vettvangi NATO-
Rússlandsráðsins verið viðhaldið með það að markmiði að auka gagnsæi og draga úr spennustigi, m.a. á 
hernaðarsviðinu. Bandalagið fylgist grannt með innleiðingu Minsk-samkomulagsins af hálfu Úkraínu og 
Rússlands, en bandalagsríkin aðstoða Úkraínumenn í umbótum í öryggis- og varnarmálum. Viðvarandi 
átök í Austur-Úkraínu og skyndiæfingar Rússa ásamt auknum hernaðarumsvifum á sjó, landi og í lofti hafa 
viðhaldið aukinni spennu í öryggismálum Evrópu. Atlantshafsbandalagið hefur gripið til gagnaðgerða til að 
auka fælingarmátt bandalagsins í þeirri viðleitni að koma í veg fyrir að atburðir á borð við þá sem áttu sér 
stað í mars 2014 endurtaki sig.  

Ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs og þá sérstaklega í Sýrlandi heldur áfram að valda verulegum 
áhyggjum. Öryggisáskorunum til suðurs er mætt með bættu eftirliti, samstarfi við Evrópusambandið og 
stuðningi við umbætur í öryggis- og varnarmálum. Aukin áhersla á samstarf bandalagsins, m.a. við 
Flóaríkin og samstarfsríki í Norður-Afríku og við Miðjarðarhaf, er þáttur í þeirri stefnu að stuðla enn frekar 
að stöðugleika handan landamæra í því skyni að styrkja innviði veikburða ríkja. 

Auk áframhaldandi aðgerða í Afganistan og í Kósovó hóf Atlantshafsbandalagið eftirlitsverkefni á 
Eyjahafi í febrúar á síðasta ári í samstarfi við Frontex, landamærastofnun ESB og strandríkin Tyrkland og 
Grikkland. Markmið þess var að draga úr smygli á flóttamönnum. Bandalagið hefur einnig sett á laggirnar 
eftirlitsverkefni á Miðjarðarhafi og lagt til ratsjárflugvélar til aðgerða fjölþjóðaliðsins gegn ISIL-
hryðjuverkasamtökunum frá október síðastliðnum. Enn fremur hefur bandalagið um nokkurt skeið séð 
Tyrkjum fyrir eldflaugavarnabúnaði og unnið að því að efla viðnámsgetu og stöðugleika samstarfsríkja, 
m.a. með stuðningi við þjálfun Íraka og Jórdana, en hefur jafnframt lýst sig reiðubúið til stuðningsverkefna 
í Líbíu.  

 

 
Ljóst er að einstök ríki megna ekki ein og sér að stemma stigu við hryðjuverkum, flóttamannastraumi, 

útbreiðslu gereyðingarvopna, alþjóðlegri glæpastarfsemi eða þeim öryggisógnum sem felast í fátækt, 
umhverfisspjöllum og mannréttindabrotum. Til að tryggja öryggi Íslands er nauðsynlegt að taka þátt í því 
margvíslega fjölþjóðlega öryggissamstarfi sem ætlað er að taka á þessum ógnum. Aðeins þannig geta 
Íslendingar axlað fulla ábyrgð á sameiginlegum úrlausnarefnum. 
 
2.2. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu 

Hlutverk Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) er að tryggja öryggi og frið á ÖSE-svæðinu 
með því að standa vörð um grundvallarmannréttindi, lýðræði og réttarríkið, friðhelgi landamæra og stuðla 
að friðsamlegri lausn deilumála. Á þetta hlutverk hefur mikið reynt á síðustu misserum.  

Nú eru um 800 alþjóðlegir eftirlitsmenn frá hátt í 50 ríkjum að staðaldri í eftirlitsverkefni ÖSE í 
Úkraínu. Aðildarríki stofnunarinnar hvetja til þess að staðið verði við Minsk-vopnahléssamkomulagið í 
Austur-Úkraínu sem ætlað er að varða veginn til friðar í landinu og stutt er í orði af öllum þátttökuríkjum 
ÖSE. Aftur á móti hefur skort pólitískan vilja af hálfu deiluaðila til að framkvæma samkomulagið. 
Ástandið er enn mjög eldfimt og erfitt að sjá fyrir endann á deilunni. Mannúðarástandið á átakasvæðunum 
er einnig mjög slæmt og áframhaldandi brot á vopnahlé hafa áhrif á mannréttindi og lífsskilyrði almennra 
borgara. 

Hlutverk stofnunarinnar er að tryggja öryggi og frið á ÖSE-svæðinu með því að standa vörð um 
grundvallarmannréttindi, lýðræði og réttarríkið, friðhelgi landamæra og stuðla að friðsamlegri lausn 
deilumála. Á þetta hlutverk hefur mikið reynt á síðustu misserum.  

Austurríki, sem tók við formennsku í ÖSE af Þýskalandi um áramótin, hyggst einbeita sér að því að 
berjast gegn róttækni- og öfgaþróun sem oftar en ekki er meginkveikjan að hatursorðræðu, fordómum, 
ofsóknum og hryðjuverkum. Áherslan verður á að ná til ungs fólks og einnig verður unnið að þessum 
málum með samstarfsríkjum ÖSE við Miðjarðarhafið. Ráðherrafundur ÖSE var haldinn í Hamborg í byrjun 
desember 2016. Fundurinn var árangursríkari en margir bjuggust við, sérstaklega þegar litið er til 
samþykkta á öryggismálasviðinu. Engar verulegar breytingar náðust þó fram, til að mynda varðandi 
endurskoðun Vínarskjalsins, sem er einn af grundvallarsamningum um öryggissamvinnuna í Evrópu og 
kveður á um gagnsæi og er ætlað að byggja upp og viðhalda trausti meðal þátttökuríkjanna.  
 
 
 

Framlög Íslands til Atlantshafsbandalagsins eru m.a. í formi rekstrar varnarmannvirkja og starfrækslu 
ratsjárkerfisins sem nær yfir umfangsmikið svæði á Norður-Atlantshafinu. Fyrir dyrum stendur allnokkur 
endurnýjun á þeim kerfum og ýmis viðhaldsverkefni eru í farvatninu. 
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3. Markmið og starfið framundan 

1. Að tryggja að hér á landi séu trúverðugar og sýnilegar varnir sem byggjast á ofangreindu 
alþjóðlegu öryggis- og varnarmálasamstarfi. 

2. Að tryggja áframhaldandi aukin framlög til öryggis- og varnarmála, m.a. til nauðsynlegs reksturs 
og viðhalds á ratsjárkerfinu hér á landi og varnarmannvirkjum. 

3.  Að stuðla að skilvirkri framkvæmd þjóðaröryggisstefnunnar og starfi þjóðaröryggisráðs. 
4. Að halda áfram á lofti sjónarmiðum og áherslum Íslands innan Atlantshafsbandalagsins og ÖSE og 

vinna þeim framgang. 
6. Að efla frekar samstarf Norðurlandanna í öryggis- og varnarmálum. 
 
 

MARKMIÐ OG AÐGERÐIR: III. ÖRYGGIS- OG VARNARMÁL 
 

Nr. Markmið HM # Mælikvarðar Staða 2016 Viðmið 2018 Viðmið 2022 

1 Tryggja að á 
Íslandi séu 
trúverðugar og 
sýnilegar varnir 
sem byggja á 
alþjóðasamstarfi, 
einkum á 
vettvangi NATO 
og ÖSE, varnar-
samningnum við 
Bandaríkin og 
virku samstarfi við 
grannríki á sviði 
öryggismála. 

16, 17 Árangur í að koma íslenskum 
sjónarmiðum í öryggis- og 
varnarmálum á framfæri. 

Þetta er erfitt 
að mæla og 
verður byggt á 
sjálfsmati. 

  

Hlutfall fjárveitinga og styrkja 
til framkvæmda hér á landi úr 
sjóðum Atlantshafs-
bandalagsins og með vísan til 
varnarsamningsins. 

20% 25% 25% 

2 Tryggja rekstur og 
viðhald íslenska 
loftvarna-kerfisins, 
kerfa NATO og 
varnarmannvirkja 
á Íslandi og að 
ávallt sé unnin og 
til staðar skýr 
stöðumynd af 
loftrýminu og 
hafsvæðinu við 
Ísland. 

16, 17 Áreiðanleiki (e. availability) 
kerfa og viðhald þeirra sé í 
samræmi við staðla og reglur 
NATO (hversu hátt hlutfall af 
tíma kerfin virka). 

Mæling ekki 
til 

90% 90% 

Fjöldi athugasemda úr 
gæðaeftirlitsskoðunum 
Landhelgisgæslu og stofnana 
NATO. 

Engar 
athugasemdir. 

Engar 
athugasemdir. 

Engar  
Athugasemdir
. 

Fjöldi kerfa NATO sem 
aðgangur er að hér á landi. 

Lágmarks 
aðgangur 

Óbreytt frá 
2015. 

ACCS 
innleiðing. 

3 Tryggja að ávallt 
sé til staðar 
fullnægjandi 
gistiríkja-
stuðningur og 
viðbúnaðageta og 
öryggi til þess að 
taka á móti liðsafla 
á friðar- sem og 
hættu- eða 
ófriðartímum ef 
þörf krefur. 

16, 17 Fjöldi athugasemda úr 
gæðaeftirlitsskoðunum  
Landhelgisgæslu og stofnana 
NATO. 

Ásættanlegt Ásættanlegt Ásættanlegt 

Fjöldi gistirýma innan  
Öryggissvæðisins. 

200 200 300 
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Unnið hefur verið að því að styrkja varnarviðbúnað bandalagsins, ekki síst í Eystrasaltsríkjunum og 

Póllandi, svo og í ríkjunum við Svartahaf. Á sama tíma hefur samráði við Rússa á vettvangi NATO-
Rússlandsráðsins verið viðhaldið með það að markmiði að auka gagnsæi og draga úr spennustigi, m.a. á 
hernaðarsviðinu. Bandalagið fylgist grannt með innleiðingu Minsk-samkomulagsins af hálfu Úkraínu og 
Rússlands, en bandalagsríkin aðstoða Úkraínumenn í umbótum í öryggis- og varnarmálum. Viðvarandi 
átök í Austur-Úkraínu og skyndiæfingar Rússa ásamt auknum hernaðarumsvifum á sjó, landi og í lofti hafa 
viðhaldið aukinni spennu í öryggismálum Evrópu. Atlantshafsbandalagið hefur gripið til gagnaðgerða til að 
auka fælingarmátt bandalagsins í þeirri viðleitni að koma í veg fyrir að atburðir á borð við þá sem áttu sér 
stað í mars 2014 endurtaki sig.  

Ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs og þá sérstaklega í Sýrlandi heldur áfram að valda verulegum 
áhyggjum. Öryggisáskorunum til suðurs er mætt með bættu eftirliti, samstarfi við Evrópusambandið og 
stuðningi við umbætur í öryggis- og varnarmálum. Aukin áhersla á samstarf bandalagsins, m.a. við 
Flóaríkin og samstarfsríki í Norður-Afríku og við Miðjarðarhaf, er þáttur í þeirri stefnu að stuðla enn frekar 
að stöðugleika handan landamæra í því skyni að styrkja innviði veikburða ríkja. 

Auk áframhaldandi aðgerða í Afganistan og í Kósovó hóf Atlantshafsbandalagið eftirlitsverkefni á 
Eyjahafi í febrúar á síðasta ári í samstarfi við Frontex, landamærastofnun ESB og strandríkin Tyrkland og 
Grikkland. Markmið þess var að draga úr smygli á flóttamönnum. Bandalagið hefur einnig sett á laggirnar 
eftirlitsverkefni á Miðjarðarhafi og lagt til ratsjárflugvélar til aðgerða fjölþjóðaliðsins gegn ISIL-
hryðjuverkasamtökunum frá október síðastliðnum. Enn fremur hefur bandalagið um nokkurt skeið séð 
Tyrkjum fyrir eldflaugavarnabúnaði og unnið að því að efla viðnámsgetu og stöðugleika samstarfsríkja, 
m.a. með stuðningi við þjálfun Íraka og Jórdana, en hefur jafnframt lýst sig reiðubúið til stuðningsverkefna 
í Líbíu.  

 

 
Ljóst er að einstök ríki megna ekki ein og sér að stemma stigu við hryðjuverkum, flóttamannastraumi, 

útbreiðslu gereyðingarvopna, alþjóðlegri glæpastarfsemi eða þeim öryggisógnum sem felast í fátækt, 
umhverfisspjöllum og mannréttindabrotum. Til að tryggja öryggi Íslands er nauðsynlegt að taka þátt í því 
margvíslega fjölþjóðlega öryggissamstarfi sem ætlað er að taka á þessum ógnum. Aðeins þannig geta 
Íslendingar axlað fulla ábyrgð á sameiginlegum úrlausnarefnum. 
 
2.2. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu 

Hlutverk Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) er að tryggja öryggi og frið á ÖSE-svæðinu 
með því að standa vörð um grundvallarmannréttindi, lýðræði og réttarríkið, friðhelgi landamæra og stuðla 
að friðsamlegri lausn deilumála. Á þetta hlutverk hefur mikið reynt á síðustu misserum.  

Nú eru um 800 alþjóðlegir eftirlitsmenn frá hátt í 50 ríkjum að staðaldri í eftirlitsverkefni ÖSE í 
Úkraínu. Aðildarríki stofnunarinnar hvetja til þess að staðið verði við Minsk-vopnahléssamkomulagið í 
Austur-Úkraínu sem ætlað er að varða veginn til friðar í landinu og stutt er í orði af öllum þátttökuríkjum 
ÖSE. Aftur á móti hefur skort pólitískan vilja af hálfu deiluaðila til að framkvæma samkomulagið. 
Ástandið er enn mjög eldfimt og erfitt að sjá fyrir endann á deilunni. Mannúðarástandið á átakasvæðunum 
er einnig mjög slæmt og áframhaldandi brot á vopnahlé hafa áhrif á mannréttindi og lífsskilyrði almennra 
borgara. 

Hlutverk stofnunarinnar er að tryggja öryggi og frið á ÖSE-svæðinu með því að standa vörð um 
grundvallarmannréttindi, lýðræði og réttarríkið, friðhelgi landamæra og stuðla að friðsamlegri lausn 
deilumála. Á þetta hlutverk hefur mikið reynt á síðustu misserum.  

Austurríki, sem tók við formennsku í ÖSE af Þýskalandi um áramótin, hyggst einbeita sér að því að 
berjast gegn róttækni- og öfgaþróun sem oftar en ekki er meginkveikjan að hatursorðræðu, fordómum, 
ofsóknum og hryðjuverkum. Áherslan verður á að ná til ungs fólks og einnig verður unnið að þessum 
málum með samstarfsríkjum ÖSE við Miðjarðarhafið. Ráðherrafundur ÖSE var haldinn í Hamborg í byrjun 
desember 2016. Fundurinn var árangursríkari en margir bjuggust við, sérstaklega þegar litið er til 
samþykkta á öryggismálasviðinu. Engar verulegar breytingar náðust þó fram, til að mynda varðandi 
endurskoðun Vínarskjalsins, sem er einn af grundvallarsamningum um öryggissamvinnuna í Evrópu og 
kveður á um gagnsæi og er ætlað að byggja upp og viðhalda trausti meðal þátttökuríkjanna.  
 
 
 

Framlög Íslands til Atlantshafsbandalagsins eru m.a. í formi rekstrar varnarmannvirkja og starfrækslu 
ratsjárkerfisins sem nær yfir umfangsmikið svæði á Norður-Atlantshafinu. Fyrir dyrum stendur allnokkur 
endurnýjun á þeim kerfum og ýmis viðhaldsverkefni eru í farvatninu. 
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3. Markmið og starfið framundan 

1. Að tryggja að hér á landi séu trúverðugar og sýnilegar varnir sem byggjast á ofangreindu 
alþjóðlegu öryggis- og varnarmálasamstarfi. 

2. Að tryggja áframhaldandi aukin framlög til öryggis- og varnarmála, m.a. til nauðsynlegs reksturs 
og viðhalds á ratsjárkerfinu hér á landi og varnarmannvirkjum. 

3.  Að stuðla að skilvirkri framkvæmd þjóðaröryggisstefnunnar og starfi þjóðaröryggisráðs. 
4. Að halda áfram á lofti sjónarmiðum og áherslum Íslands innan Atlantshafsbandalagsins og ÖSE og 

vinna þeim framgang. 
6. Að efla frekar samstarf Norðurlandanna í öryggis- og varnarmálum. 
 
 

MARKMIÐ OG AÐGERÐIR: III. ÖRYGGIS- OG VARNARMÁL 
 

Nr. Markmið HM # Mælikvarðar Staða 2016 Viðmið 2018 Viðmið 2022 

1 Tryggja að á 
Íslandi séu 
trúverðugar og 
sýnilegar varnir 
sem byggja á 
alþjóðasamstarfi, 
einkum á 
vettvangi NATO 
og ÖSE, varnar-
samningnum við 
Bandaríkin og 
virku samstarfi við 
grannríki á sviði 
öryggismála. 

16, 17 Árangur í að koma íslenskum 
sjónarmiðum í öryggis- og 
varnarmálum á framfæri. 

Þetta er erfitt 
að mæla og 
verður byggt á 
sjálfsmati. 

  

Hlutfall fjárveitinga og styrkja 
til framkvæmda hér á landi úr 
sjóðum Atlantshafs-
bandalagsins og með vísan til 
varnarsamningsins. 

20% 25% 25% 

2 Tryggja rekstur og 
viðhald íslenska 
loftvarna-kerfisins, 
kerfa NATO og 
varnarmannvirkja 
á Íslandi og að 
ávallt sé unnin og 
til staðar skýr 
stöðumynd af 
loftrýminu og 
hafsvæðinu við 
Ísland. 

16, 17 Áreiðanleiki (e. availability) 
kerfa og viðhald þeirra sé í 
samræmi við staðla og reglur 
NATO (hversu hátt hlutfall af 
tíma kerfin virka). 

Mæling ekki 
til 

90% 90% 

Fjöldi athugasemda úr 
gæðaeftirlitsskoðunum 
Landhelgisgæslu og stofnana 
NATO. 

Engar 
athugasemdir. 

Engar 
athugasemdir. 

Engar  
Athugasemdir
. 

Fjöldi kerfa NATO sem 
aðgangur er að hér á landi. 

Lágmarks 
aðgangur 

Óbreytt frá 
2015. 

ACCS 
innleiðing. 

3 Tryggja að ávallt 
sé til staðar 
fullnægjandi 
gistiríkja-
stuðningur og 
viðbúnaðageta og 
öryggi til þess að 
taka á móti liðsafla 
á friðar- sem og 
hættu- eða 
ófriðartímum ef 
þörf krefur. 

16, 17 Fjöldi athugasemda úr 
gæðaeftirlitsskoðunum  
Landhelgisgæslu og stofnana 
NATO. 

Ásættanlegt Ásættanlegt Ásættanlegt 

Fjöldi gistirýma innan  
Öryggissvæðisins. 

200 200 300 
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Nr Tengist 

mark-
miði nr. 

Aðgerð Tíma-áætlun Ábyrgðaraðili 

1 1 Tryggja virka þátttöku Íslands í starfi NATO, ÖSE, 
NORDEFCO og SÞ á sviði öryggis- og varnarmála. 

2017-2021 UTN 

2 1 Tryggja nægar fjárveitingar til málaflokksins bæði 
frá íslenska ríkinu og NATO í samræmi við 
skuldbindingar. 

2017-2021 UTN/ Landhelgisgæslan 

3 1 Uppfæra varnaráætlun NATO fyrir Noreg, Ísland og 
Norður-Atlantshafið og gera varnaráætlun fyrir 
Ísland. Æfa Dynamic Mongoose 2017  og Trident 
Juncture, 2018.  Stefnt er að því að hluti þeirra 
varnaræfinga fari fram á og umhverfis Ísland. 

2017-2018 UTN/ Landhelgisgæslan 

4 2 Viðhald varnarmannvirkja og kerfa á Íslandi, þ.m.t. 
að uppfæra ratsjárkerfið og stjórnstöðvarkerfið 
(ACCS). 

2017-2020 UTN/ Landhelgisgæslan 

5 2 Tryggja rekstur og reglubundið viðhald tækja og 
kerfa sem tengjast þátttöku Íslands í samþættu 
loftrýmiseftirliti og loftrýmisgæslu NATO við 
Ísland og eftirliti með hafinu, þ.m.t. að uppfæra 
ratsjárkerfið og stjórnstöðvarkerfið. 

2018-2021 UTN/ Landhelgisgæslan 

6 2 Auka þjálfun og færni starfsmanna sem vinna að 
loftrýmisgæslu og rekstri ratsjárskerfisins. 

2017-2021 UTN/ Landhelgisgæslan 

7 3 Styrkja starfsemi Landhelgisgæslu Íslands á 
öryggissvæðinu til að takast á við aukningu í 
loftrýmisgæslu og varnartengdum verkefnum. 

2017-2020 UTN/ Landhelgisgæslan 

8 3 Bæta aðbúnað, öryggi og fjölga gistirýmum á 
öryggissvæðunum. 

2017-2021 UTN/ Landhelgisgæslan 

 
 
 

IV. ÞRÓUNARSAMVINNA 
 

1. Almennt 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru nú leiðarljós í þróunarsamvinnu Íslands. Hin metnaðarfullu 

markmið, sem eru 17 talsins með 169 undirmarkmið, beinast hvort tveggja að innanlandsstarfi og starfi 
Íslands á alþjóðavettvangi. Utanríkisráðuneytið ber ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni á alþjóðavettvangi. 
Hvað þróunarsamvinnu varðar er það yfirmarkmið íslenskra stjórnvalda að draga úr fátækt og hungri í 
samræmi við heimsmarkmið nr. 1 og 2 og stuðla að almennri velferð á grundvelli kynjajafnréttis, 
mannréttinda og sjálfbærrar þróunar. Heimsmarkmiðin eru einnig leiðarljós að meginmarkmiðum þróunar-
samvinnunnar: Að bæta lífsskilyrði og auka tækifæri fólks með sterkari félagslegum innviðum með jafnrétti 
að leiðarljósi, að bæta fæðuöryggi og örva hagþróun á grundvelli jafnaðar og sjálfbærrar auðlindanýtingar, 
að auka viðnámsþrótt samfélaga og flýta endurreisn með aukinni samhæfingu mannúðaraðstoðar og 
þróunarsamvinnu. 

 
Eftir að verkefni Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) runnu inn í utanríkisráðuneytið í ársbyrjun 

2016 starfar nú einn samhentur hópur að allri alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands. Ráðgefandi hlutverki 
við stefnumarkandi ákvarðanatöku um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands til lengri tíma og að fylgjast 

Á næstu vikum mun liggja fyrir skýrsla fyrstu jafningjarýni (e. Peer Review) um íslenska þróunar-
samvinnu á vegum þróunarsamvinnunefndar Efnahags- og framfarastofnunarinnar (DAC). Jafningjarýni 
er fastur liður í störfum nefndarinnar, unnin af fulltrúum tveggja aðildarríkja, ásamt starfsmönnum DAC. 
Drög að niðurstöðum jafningjarýninnar hafa þegar verið kynntar á fundi DAC-nefndarinnar og gafst 
fulltrúum utanríkisráðuneytisins kostur á að gera grein fyrir afstöðu Íslands til þeirra álitamála er 
jafningjarýnin bendir á, sem og að skýra stefnu Íslands í þróunarmálum. 
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með framkvæmd hennar er sinnt af þróunarsamvinnunefnd, sem alþingismenn eiga sæti í, sem og fulltrúar 
háskólasamfélagsins, vinnumarkaðarins og borgarasamtaka á sviði mannúðar- og þróunarmála. 

 

 
2. Framlög til þróunarsamvinnu 

Árið 2016 námu framlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu 6,9 milljörðum kr.  sem svarar til 0,29% af 
vergum þjóðartekjum (VÞT). Framlög til flóttamanna og hælisleitenda hækkuðu um tæpa 1,3 milljarða kr. 
milli ára. Til samanburðar námu framlögin tæplega 5,3 milljörðum kr. á árinu 2015 sem var 0,24% af VÞT.  
Í eftirfarandi skífuriti og töflu má sjá hvernig framlög Íslands til þróunarsamvinnu á árinu 2016 skiptast. 

Mynd 4. Framlög Íslands til þróunarsamvinnu á árinu 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstarfslönd og 
svæðasamstarf 23,1%

Friðargæsla og 
uppbygging 2,1%

Sameinuðu þjóðirnar 
17,3%

Skólar HSÞ á Íslandi  
8,2%

Alþjóðabankinn 11,2%

Borgarasamtök 4,3%

Önnur þróunaraðstoð 
2,7%

Annar kostnaður 3,8%

Flóttamenn og 
hælisleitendur 27,3%

Nýr vinnuhópur hefur verið settur á fót sem er ætlað að skoða möguleika á aukinni aðkomu atvinnulífsins í 
þróunarsamvinnu og er hann skipaður stafsmönnum þróunarsamvinnuskrifstofu, viðskiptaskrifstofu ásamt 
fulltrúa frá Íslandsstofu. Vinnuhópurinn hefur það hlutverk að greina og kortleggja mögulegar leiðir sem 
eru til þess fallnar að auka þátttöku íslensks atvinnulífs í þróunarsamvinnu þannig að íslensk sérþekking og 
reynsla nýtist við lausn alþjóðlegra og staðbundinna verkefna.   
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Nr Tengist 

mark-
miði nr. 

Aðgerð Tíma-áætlun Ábyrgðaraðili 
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með framkvæmd hennar er sinnt af þróunarsamvinnunefnd, sem alþingismenn eiga sæti í, sem og fulltrúar 
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Tafla 8. Framlög til þróunarsamvinnu 2016 

    M.kr. M.kr
Samstarfslönd og svæðasamstarf   1.603,8
  Mósambík 357,8  
  Malaví 519,9  
  Úganda 554,3  
  Svæðasamtarf 171,8  
Friðargæsla og uppbygging   146,2
  Almennur kostnaður 44,7  
  Kosningaeftirlit ÖSE 4,6  
  NATO 30,2  
  Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin 1,7  
  Afganistan 57,9  
  Friðargæsla SÞ 7,1  
Sameinuðu þjóðirnar   1.200,1

  UNICEF 216,0  
  UN WOMEN 199,7  
  UNDP 83,7  
  UNFPA 12,7  
  OCHA 84,3  
  UNRWA 77,9  
  UNHCR 338,5  
  FAO 65,8  
  Annað samstarf með SÞ* 121,5  

Skólar Háskóla SÞ á Íslandi    572,0
  Jarðhitaskólinn 214,2  
  Sjávarútvegsskólinn 206,7  
  Landgræðsluskólinn 88,1  
  Jafnréttisskólinn 53,7  
  Úttekt 9,3  
Alþjóðabankinn   779,9

  Samstarf í orkumálum (ESMAP) 69,0  
  Aðgerðaáætlun um jafnréttismál 23,0  
  Mannréttindasjóður 5,7  
  Verkefnasjóður 17,0  
  Alþjóðaframfarastofnunin 506,0  
  Hlutafjáraukning Alþjóðabankans 105,5  
  Skuldaniðurfelling þróunarríkja 47,6  
  Annað samstarf með Alþjóðabankanum 6,1  

Borgarasamtök   298,7
Önnur þróunaraðstoð   187,0
Annar kostnaður   261,5
**Kostnaður við flóttamenn og hælisleitendur   1.895,6
Alls    6.944,8
        
Hlutfall af vergum þjóðartekjum   0,29%
Áætlaðar vergar þjóðartekjur skv. Hagstofu Íslands febrúar 2017   2.431.673
* Annað samstarf með SÞ: WHO, ILO, IAEA, UNESCO, WTO, WFP o.fl.     
**Greitt af IRR og VEL     
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3. Framkvæmd áætlunar um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013-2016 
 
3.1.  Áherslumál 

Áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013-2016 hefur runnið sitt skeið á enda. Stjórnvöld 
unnu að framkvæmd áætlunarinnar í góðu samstarfi við tvíhliða samstarfslönd, fjölþjóðastofnanir og 
borgarasamtök.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Tvíhliða og svæðisbundin þróunarsamvinna 
 Tvíhliða stuðningurinn við Malaví, Mósambík og Úganda beinist einkum að uppbyggingu tveggja 

samfélagslegra grunnstoða. Önnur þeirra eru félagslegir innviðir, þar sem áherslusviðin eru menntun, 
heilbrigði og vatn og hreinlæti. Hin er sjálfbær nýting auðlinda, fyrst og fremst á sviði jarðhita og 
fiskimála. Unnið er beint með héraðs- og landsstjórnum. Í jarðhitamálum er svæðasamstarf með fleiri 
löndum og fjölþjóðlegum stofnunum. Áhersla er lögð á að heimamenn beri sjálfir ábyrgð á verkefnum og 
að eignarhald þeirra á aðgerðum sé skýrt. Einnig er áhersla lögð á að fylgjast vel með árangri verkefna og 
eru þau öll metin reglulega af sjálfstæðum aðilum á grundvelli alþjóðlegra viðmiða. 
 
Malaví 

Í Mangochi-héraði í Malaví vinnur sendiráðið með héraðsyfirvöldum að framkvæmd sameiginlegrar 
verkefnastoðar sem héraðsyfirvöld bera ábyrgð á og framkvæma og fá þau stuðning við að byggja 
þjónustuna upp. Hlutverk sendiráðsins er að veita tæknilega aðstoð við stefnumótun og áætlunargerð í 
framkvæmdum verkþátta. Það hefur virkt eftirlit með fjármálastjórn og gerð verkáætlana og tekur þátt í 
vöktun og árangursmati.  Á síðari hluta 2016 var ákveðið að framlengja verkefnin um eitt ár og bæta inn 
nýjum afurðum. Verið er að ljúka við gerð nýrrar fjögurra ára verkefnastoðar sem gert er ráð fyrir að taki 
gildi árið 2017. 

Í lýðheilsuþætti samstarfsins eru helstu markmiðin að draga úr mæðra- og ungbarnadauða. Tilbúin er til 
notkunar ný fæðingardeild við héraðsspítalann í Mangochi og fjórar minni fæðingardeildir í dreifbýli, auk 
biðskýla við fæðingardeildir og heilsuskýla í mesta dreifbýlinu. Einnig hefur verið bætt aðstaða við margar 
heilsugæslustöðvar og keyptar sjúkrabifreiðar. Heilbrigðisstarfsfólk hefur fengið þjálfun á ýmsum sviðum. 
Í menntaþætti samstarfsins er stefnt að auknum gæðum menntunar í grunnskólum héraðsins. Skólar og 
kennarabústaðir eru byggðir og lagfærðir, kennarar og skólastjórnendur eru þjálfaðir og leitast er við að 
börnin fái nauðsynleg námsgögn. Nýmenntaðir kennarar hafa þegar tekið til starfa í skólunum. 

Í vatns- og salernisþætti samstarfsins er áhersla lögð á að bæta heilsufar með auknu aðgengi að 
heilnæmu vatni og hreinlætisaðstöðu. Gert var ráð fyrir um 350 nýjum eða endurbættum vatnsbólum 
(brunnum og borholum) á fjórum árum. Framkvæmdir hafa gengið vel og í árslok 2016 voru borholurnar 
orðnar fleiri en upphaflega hafði verið gert ráð fyrir. Hægar hefur gengið að ljúka salernisþætti verkefnisins 
en sá þáttur var þó langt kominn við lok árs 2016. 

 

 
 

Í Malaví vinna íslensk stjórnvöld með Mangochi-héraði við að bæta grunnþjónustu og byggja upp 
félagslega innviði, einkum á sviði lýðheilsu, grunnmenntunar og vatns- og salernismála. 

 
Áherslumál í alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands 2013-2016:  

 Þrjú áherslusvið: Uppbygging félagslegra innviða, bætt stjórnarfar og endurreisn og sjálfbær 
nýting náttúruauðlinda.  

 Tvö þverlæg málefni: Jafnrétti kynjanna og umhverfismál.   
 Fimm samstarfslönd/áherslulönd: Þrjú tvíhliða samstarfslönd í Afríku: Malaví, Mósambík og 

Úganda, auk Afganistan og Palestínu þar sem stuðningi var beint í gegnum fjölþjóðastofnanir 
og borgarasamtök.  

 Fjölþjóðlegar áherslustofnanir: Alþjóðabankinn, Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdeflingu 
kvenna (UN Women), Barnahjálp SÞ (UNICEF) og Háskólar Sameinuðu þjóðanna (HÞS).  

 Áherslustofnanir í mannúðaraðstoð: Matvælaáætlun SÞ (WFP), Neyðarsjóður SÞ (CERF) og 
Samræmingarskrifstofa SÞ í mannúðarmálum (OCHA).  
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Tafla 8. Framlög til þróunarsamvinnu 2016 

    M.kr. M.kr
Samstarfslönd og svæðasamstarf   1.603,8
  Mósambík 357,8  
  Malaví 519,9  
  Úganda 554,3  
  Svæðasamtarf 171,8  
Friðargæsla og uppbygging   146,2
  Almennur kostnaður 44,7  
  Kosningaeftirlit ÖSE 4,6  
  NATO 30,2  
  Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin 1,7  
  Afganistan 57,9  
  Friðargæsla SÞ 7,1  
Sameinuðu þjóðirnar   1.200,1

  UNICEF 216,0  
  UN WOMEN 199,7  
  UNDP 83,7  
  UNFPA 12,7  
  OCHA 84,3  
  UNRWA 77,9  
  UNHCR 338,5  
  FAO 65,8  
  Annað samstarf með SÞ* 121,5  

Skólar Háskóla SÞ á Íslandi    572,0
  Jarðhitaskólinn 214,2  
  Sjávarútvegsskólinn 206,7  
  Landgræðsluskólinn 88,1  
  Jafnréttisskólinn 53,7  
  Úttekt 9,3  
Alþjóðabankinn   779,9

  Samstarf í orkumálum (ESMAP) 69,0  
  Aðgerðaáætlun um jafnréttismál 23,0  
  Mannréttindasjóður 5,7  
  Verkefnasjóður 17,0  
  Alþjóðaframfarastofnunin 506,0  
  Hlutafjáraukning Alþjóðabankans 105,5  
  Skuldaniðurfelling þróunarríkja 47,6  
  Annað samstarf með Alþjóðabankanum 6,1  

Borgarasamtök   298,7
Önnur þróunaraðstoð   187,0
Annar kostnaður   261,5
**Kostnaður við flóttamenn og hælisleitendur   1.895,6
Alls    6.944,8
        
Hlutfall af vergum þjóðartekjum   0,29%
Áætlaðar vergar þjóðartekjur skv. Hagstofu Íslands febrúar 2017   2.431.673
* Annað samstarf með SÞ: WHO, ILO, IAEA, UNESCO, WTO, WFP o.fl.     
**Greitt af IRR og VEL     
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3. Framkvæmd áætlunar um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013-2016 
 
3.1.  Áherslumál 

Áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013-2016 hefur runnið sitt skeið á enda. Stjórnvöld 
unnu að framkvæmd áætlunarinnar í góðu samstarfi við tvíhliða samstarfslönd, fjölþjóðastofnanir og 
borgarasamtök.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Tvíhliða og svæðisbundin þróunarsamvinna 
 Tvíhliða stuðningurinn við Malaví, Mósambík og Úganda beinist einkum að uppbyggingu tveggja 

samfélagslegra grunnstoða. Önnur þeirra eru félagslegir innviðir, þar sem áherslusviðin eru menntun, 
heilbrigði og vatn og hreinlæti. Hin er sjálfbær nýting auðlinda, fyrst og fremst á sviði jarðhita og 
fiskimála. Unnið er beint með héraðs- og landsstjórnum. Í jarðhitamálum er svæðasamstarf með fleiri 
löndum og fjölþjóðlegum stofnunum. Áhersla er lögð á að heimamenn beri sjálfir ábyrgð á verkefnum og 
að eignarhald þeirra á aðgerðum sé skýrt. Einnig er áhersla lögð á að fylgjast vel með árangri verkefna og 
eru þau öll metin reglulega af sjálfstæðum aðilum á grundvelli alþjóðlegra viðmiða. 
 
Malaví 

Í Mangochi-héraði í Malaví vinnur sendiráðið með héraðsyfirvöldum að framkvæmd sameiginlegrar 
verkefnastoðar sem héraðsyfirvöld bera ábyrgð á og framkvæma og fá þau stuðning við að byggja 
þjónustuna upp. Hlutverk sendiráðsins er að veita tæknilega aðstoð við stefnumótun og áætlunargerð í 
framkvæmdum verkþátta. Það hefur virkt eftirlit með fjármálastjórn og gerð verkáætlana og tekur þátt í 
vöktun og árangursmati.  Á síðari hluta 2016 var ákveðið að framlengja verkefnin um eitt ár og bæta inn 
nýjum afurðum. Verið er að ljúka við gerð nýrrar fjögurra ára verkefnastoðar sem gert er ráð fyrir að taki 
gildi árið 2017. 

Í lýðheilsuþætti samstarfsins eru helstu markmiðin að draga úr mæðra- og ungbarnadauða. Tilbúin er til 
notkunar ný fæðingardeild við héraðsspítalann í Mangochi og fjórar minni fæðingardeildir í dreifbýli, auk 
biðskýla við fæðingardeildir og heilsuskýla í mesta dreifbýlinu. Einnig hefur verið bætt aðstaða við margar 
heilsugæslustöðvar og keyptar sjúkrabifreiðar. Heilbrigðisstarfsfólk hefur fengið þjálfun á ýmsum sviðum. 
Í menntaþætti samstarfsins er stefnt að auknum gæðum menntunar í grunnskólum héraðsins. Skólar og 
kennarabústaðir eru byggðir og lagfærðir, kennarar og skólastjórnendur eru þjálfaðir og leitast er við að 
börnin fái nauðsynleg námsgögn. Nýmenntaðir kennarar hafa þegar tekið til starfa í skólunum. 

Í vatns- og salernisþætti samstarfsins er áhersla lögð á að bæta heilsufar með auknu aðgengi að 
heilnæmu vatni og hreinlætisaðstöðu. Gert var ráð fyrir um 350 nýjum eða endurbættum vatnsbólum 
(brunnum og borholum) á fjórum árum. Framkvæmdir hafa gengið vel og í árslok 2016 voru borholurnar 
orðnar fleiri en upphaflega hafði verið gert ráð fyrir. Hægar hefur gengið að ljúka salernisþætti verkefnisins 
en sá þáttur var þó langt kominn við lok árs 2016. 

 

 
 

Í Malaví vinna íslensk stjórnvöld með Mangochi-héraði við að bæta grunnþjónustu og byggja upp 
félagslega innviði, einkum á sviði lýðheilsu, grunnmenntunar og vatns- og salernismála. 

 
Áherslumál í alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands 2013-2016:  

 Þrjú áherslusvið: Uppbygging félagslegra innviða, bætt stjórnarfar og endurreisn og sjálfbær 
nýting náttúruauðlinda.  

 Tvö þverlæg málefni: Jafnrétti kynjanna og umhverfismál.   
 Fimm samstarfslönd/áherslulönd: Þrjú tvíhliða samstarfslönd í Afríku: Malaví, Mósambík og 

Úganda, auk Afganistan og Palestínu þar sem stuðningi var beint í gegnum fjölþjóðastofnanir 
og borgarasamtök.  

 Fjölþjóðlegar áherslustofnanir: Alþjóðabankinn, Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdeflingu 
kvenna (UN Women), Barnahjálp SÞ (UNICEF) og Háskólar Sameinuðu þjóðanna (HÞS).  

 Áherslustofnanir í mannúðaraðstoð: Matvælaáætlun SÞ (WFP), Neyðarsjóður SÞ (CERF) og 
Samræmingarskrifstofa SÞ í mannúðarmálum (OCHA).  
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Mósambík 

Í Mósambík vinnur sendiráðið í samstarfi við Noreg og stjórnvöld í Mósambík að uppbyggingu 
sjávarútvegs og fiskeldis. Meginmarkmiðið er að auka fæðuöryggi og bæta lífskjör með sjálfbærri nýtingu 
auðlinda. Helstu þættir samstarfsins eru: aukin veiði með smábátum og með fiskeldi, bætt stjórnun 
smábátaveiða, aukin geta stjórnvalda til að skipuleggja og fylgjast með starfsemi fiskigeirans, öflugri 
landhelgisgæsla og að lokum stuðningur við ýmis þverlæg málefni í fiskisamfélögum. Stærsti einstaki 
verkþátturinn er uppbygging fiskeldis- og rannsóknaseturs. Framkvæmdum við setrið er nú lokið og 
starfsemi þess hafin. Samstarfinu lýkur á yfirstandandi ári og er flestum verkþáttum lokið eða þeir langt 
komnir.  

Þá er stuðningi beint að uppbyggingu grunnþjónustu við skóla í dreifbýli í Zambézíu-fylki á sviði vatns- 
og salernismála. Samstarf er við UNICEF um fjögurra ára vatns- og salernisverkefni. Ætlunin er að koma á 
laggirnar viðunandi salernisaðstöðu fyrir íbúa í sex héruðum fylkisins, bæta aðgengi heimila að heilnæmu 
vatni og sjá til þess að skólar fái hreint vatn og salernisaðstöðu. Framkvæmdir eru hafnar í öllum 
héruðunum sex þar sem borað hefur verið fyrir vatnsbólum, byggð salerni og unnið að því að bæta getu 
stjórnsýslustofnana til að annast þjónustuna. Verkefnið er unnið með opinberum stofnunum í vatns-, 
salernis- og hreinlætismálum. Til stendur að framlengja samstarfssamningi og halda verkefninu áfram út 
árið 2020.  

Á sl. ári hófst undirbúningur að samstarfi við UN Women og félagsmálaráðuneytið í Mósambík um 
konur, frið og öryggi. Verkefnisskjal er tilbúið og samstarfssamningur undirritaður. Verkefnið verður 
framkvæmt í fjórum fylkjum landsins, Manica, Sofala, Tete og Zambézíu.  
 
Úganda 

Í Úganda er unnið samkvæmt samstarfsáætlun fyrir tímabilið 2014-2019 að byggðaþróunarverkefnum í 
fiskimannsamfélögum. Heimamenn sjá um framkvæmdir í samvinnu við sendiráðið. Hlutverk sendiráðsins 
er að veita tæknilega aðstoð við stefnumótun og áætlunargerð í framkvæmdum verkþátta. Það hefur virkt 
eftirlit með fjármálastjórn og gerð verkáætlana og tekur þátt í vöktun og árangursmati. 

Í Kalangala eru helstu áherslur innan verkefnisins á sviði fiskimála, menntunar og bættrar stjórnsýslu. 
Framkvæmd og ábyrgð einstakra verkþátta hefur færst á herðar héraðsyfirvalda. Menntaverkefnið er 
margþætt: Áhersla er á mikilvægi vatns og hreinlætis við skóla, bætt húsnæði, námsgögn, þjálfun kennara, 
árangurseftirlit og orkusparandi eldun í skólaeldhúsum. Lokaúttekt á samstarfsverkefninu verður 2017 en 
menntaverkefnið verður metið sérstaklega við verklok 2019. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Í Buikwe beinist samstarfið einkum að því að styrkja grunnmenntun og auka aðgengi að hreinu vatni og 

bættri salernisaðstöðu. Menntaþátturinn hefur verið í mótun en eins og í Kalangala er margþættur 
stuðningur með húsnæði, námsgögnum og kennaramenntun. Sérstaklega er hugað að vatni og hreinlæti í 
skólunum og unnið að undirbúningi sjálfbærra skólagarða. Reiknað er með að samstarfið við Buikwe vaxi á 
næstu árum.  
 
Svæðasamstarf á sviði jarðhita  

Íslensk stjórnvöld standa fyrir umfangsmiklu samstarfi um jarðhitarannsóknir í Austur-Afríku. Jarðhita-
verkefni Íslands og Norræna þróunarsjóðsins (Nordic Development Fund, NDF) þar er liður í samstarfi 
Íslands og Alþjóðabankans um aukna jarðhitanýtingu í Austur-Afríku. Verkefnið miðar að því að aðstoða 
lönd við frumjarðhitarannsóknir til að fá úr því skorið hvort nýtanlegan jarðhita sé að finna. Fáist jákvæðar 
niðurstöður taka við tilraunaboranir með þátttöku Alþjóðabankans,  Afríkusambandsins (African Union, 
AU) og fleiri aðila, til að aðstoða lönd við að taka á, og lágmarka þá áhættu sem felst í tilraunaborunum. 
Reynslan bendir til þess að veruleg þörf sé fyrir stuðning á þessu stigi jarðhitaþróunar. Stefnt er að frekara 
samstarfi við Alþjóðabankann um beina aðkomu íslenskra sérfræðinga í jarðhitaverkefnum bankans, bæði 
úr einkafyrirtækjum og opinberum stofnunum.  

 

Í samstarfshéruðum Íslands í Úganda, Kalangala og Buikwe, vinna íslensk stjórnvöld með héraðsyfir-
völdum að uppbyggingu félagslegra innviða með áherslu á: 

 Úrbætur í menntamálum.  
 Bætt aðgengi að hreinu vatni.  
 Uppsetningu viðunandi salernis- og hreinlætisaðstöðu í skólum og þorpum. 
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Mikilvægum áföngum var náð á sl. ári í verkefnum í Eþíópíu og Kenía en þar var lokið við jarðhitaleit á 

þremur svæðum. Á tveimur svæðum í Eþíópíu taka við verkefni Alþjóðabankans og tilraunaboranir. Á 
rannsóknarsvæði í Kenía eru niðurstöður jákvæðar. Þar í landi hefur Ísland aðstoðað jarðhitafyrirtæki 
landsins (GCD) við að fá rannsóknarstofu sína vottaða. Í tengslum við það hafa kenískir sérfræðingar 
komið til Íslands og fengið þjálfun á rannsóknarstofum ÍSOR og MATÍS. 

 

 
Í Djíbútí var veitt aðstoð og þjálfun við jarðhitaleit, auk þess sem haldið var námskeið um 

jarðhitaboranir, en Djíbútí mun á næstunni hefja tilraunaboranir. Viðræður áttu sér stað við Djibútí vegna 
aðstoðar við að ljúka jarðhitaleit á öðru svæði og mun sú vinna fara af stað 2017. Þá hófst jarðhitaleit á 
tveimur svæðum í Tansaníu á sl. ári, auk þess sem lokið var við viðbótarrannsóknir á þriðja svæðinu í 
samvinnu við Umhverfisstofnun SÞ (UN Environment). Í Malaví hófst jarðhitaleit sem er fjármögnuð af og 
í samstarfi við Alþjóðabankann en Ísland leggur til tækniaðstoð við umsjón og eftirlit verkefnisins. 

 

 
Rannsóknir síðustu ára sýna að mun lægri hita er að finna í vestari hluta sigdalsins heldur en í austari 

hlutanum og er hann varla virkjanlegur til raforku. Því er nú frekar horft til möguleika landa þar til að nýta 
jarðhita með beinum hætti, s.s. við þurrkun matvæla og mögulega orkuframleiðslu í litlum mæli með 
tvívökvavirkjunum. Ísland fjármagnaði greiningu á möguleikum og hagkvæmni tvívökvavirkjana. 

 
3.3. Fjölþjóðleg þróunarsamvinna 
 
Alþjóðabankinn 

Ísland hefur lengi tekið virkan þátt í fjölþjóðastarfi Alþjóðabankans í gegnum kjördæmi Norðurland-
anna og Eystrasaltsríkjanna. Á síðustu árum hefur tvíhliða samstarf Íslands við bankann jafnframt aukist 
talsvert þar sem lögð hefur verið áhersla á samstarf á sviði jarðhita, fiskimála, jafnréttis- og mannréttinda-
mála. 

Íslensk stjórnvöld standa fyrir umfangsmiklu samstarfi um jarðhitarannsóknir í Austur-Afríku, m. a. í 
samstarfi við Alþjóðabankann. Á sl. ári endurnýjaði Ísland samning um stuðning við orkusjóð bankans (e. 
Energy Sector Management Assistance Programme, ESMAP) til fjögurra ára, í samræmi við nýja stefnu 
sjóðsins en hún hefur sterka skírskotun til heimsmarkmiðanna. ESMAP er einn helsti samstarfsaðili Íslands 
á sviði jarðhitamála en auk framlaga til ESMAP fjármagnar Ísland stöðu jarðhitasérfræðings í gegnum 
verkefnasjóð Íslands hjá bankanum. Frá því að Ísland hóf stuðning við ESMAP hafa fjárfestingar 
Alþjóðabankans í jarðhita aukist talsvert og hafa fjárfestingar alþjóðlegra þróunarbanka í rannsóknabor-
unum aukist samhliða, eða úr 6% árið 2011 í 18% á árinu 2016.  

Þá mun Ísland fjármagna stöðu sérfræðings á sviði fiskimála með aðsetur í Accra í Ghana, en hann mun 
starfa að fiskiverkefnum bankans í nokkrum löndum Vestur-Afríku. Staðan var auglýst í lok mars sl. og er 
bankinn að vinna úr umsóknunum sem bárust. 

Ísland hyggst vinna enn frekar með Alþjóðabankanum í jarðhitaverkefnum og mun sú samvinna m.a. 
felast í tæknilegri aðstoð við tiltekna afmarkaða þætti innan stærri verkefna. Utanríkisráðuneytið mun 
halda utan um ráðgjafalista á sviði jarðhita til að sinna þessum verkefnum en umfang og eðli verkefna 
mun ráðast af eftirspurn frá Alþjóðabankanum. Ríkiskaup munu sjá um að auglýsa árlega eftir þátttöku á 
ráðgjafalistann og var fyrsta þátttökuskráningin opin 8. – 29. mars sl.. 

Starfandi er stýrihópur við að skoða möguleikann á því að setja upp svæðisbundna þjálfunarmiðstöð í 
Kenía fyrir jarðhita í Afríku. Jarðhitaskóli HSÞ á Íslandi tekur þátt í þeirri vinnu. Á lokastigum 
undirbúnings er verkefni sem felst í því að setja upp þurrkofna í tengslum við jarðhitasvæði GDC í 
Menengai til að nýta jarðhita við þurrkun matvæla en talið er að þar felist áhugaverðir möguleikar sem 
einnig gætu nýst fyrir löndin í kring. 

Alþjóðleg ráðstefna Alþjóðabankans um jarðhitamál (Global Geothermal Development Plan Roundtable 
III) var haldin á Íslandi í apríl 2016 í samstafi við utanríkisráðuneytið. Strax í kjölfarið var haldin 
alþjóðleg jarðhitaráðstefna (Iceland Geothermal Conference) sem skipulögð var af íslenska jarðhita-
klasanum. Þá var haldinn kynningarfundur á Íslandi í samstarfi við bankann fyrir fyrirtæki í íslenska 
jarðhitageiranum. Ísland tók einnig þátt í Argeo-ráðstefnunni sem að þessu sinni var haldin í Addis Ababa 
í Eþíópíu. 
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Mósambík 

Í Mósambík vinnur sendiráðið í samstarfi við Noreg og stjórnvöld í Mósambík að uppbyggingu 
sjávarútvegs og fiskeldis. Meginmarkmiðið er að auka fæðuöryggi og bæta lífskjör með sjálfbærri nýtingu 
auðlinda. Helstu þættir samstarfsins eru: aukin veiði með smábátum og með fiskeldi, bætt stjórnun 
smábátaveiða, aukin geta stjórnvalda til að skipuleggja og fylgjast með starfsemi fiskigeirans, öflugri 
landhelgisgæsla og að lokum stuðningur við ýmis þverlæg málefni í fiskisamfélögum. Stærsti einstaki 
verkþátturinn er uppbygging fiskeldis- og rannsóknaseturs. Framkvæmdum við setrið er nú lokið og 
starfsemi þess hafin. Samstarfinu lýkur á yfirstandandi ári og er flestum verkþáttum lokið eða þeir langt 
komnir.  

Þá er stuðningi beint að uppbyggingu grunnþjónustu við skóla í dreifbýli í Zambézíu-fylki á sviði vatns- 
og salernismála. Samstarf er við UNICEF um fjögurra ára vatns- og salernisverkefni. Ætlunin er að koma á 
laggirnar viðunandi salernisaðstöðu fyrir íbúa í sex héruðum fylkisins, bæta aðgengi heimila að heilnæmu 
vatni og sjá til þess að skólar fái hreint vatn og salernisaðstöðu. Framkvæmdir eru hafnar í öllum 
héruðunum sex þar sem borað hefur verið fyrir vatnsbólum, byggð salerni og unnið að því að bæta getu 
stjórnsýslustofnana til að annast þjónustuna. Verkefnið er unnið með opinberum stofnunum í vatns-, 
salernis- og hreinlætismálum. Til stendur að framlengja samstarfssamningi og halda verkefninu áfram út 
árið 2020.  

Á sl. ári hófst undirbúningur að samstarfi við UN Women og félagsmálaráðuneytið í Mósambík um 
konur, frið og öryggi. Verkefnisskjal er tilbúið og samstarfssamningur undirritaður. Verkefnið verður 
framkvæmt í fjórum fylkjum landsins, Manica, Sofala, Tete og Zambézíu.  
 
Úganda 

Í Úganda er unnið samkvæmt samstarfsáætlun fyrir tímabilið 2014-2019 að byggðaþróunarverkefnum í 
fiskimannsamfélögum. Heimamenn sjá um framkvæmdir í samvinnu við sendiráðið. Hlutverk sendiráðsins 
er að veita tæknilega aðstoð við stefnumótun og áætlunargerð í framkvæmdum verkþátta. Það hefur virkt 
eftirlit með fjármálastjórn og gerð verkáætlana og tekur þátt í vöktun og árangursmati. 

Í Kalangala eru helstu áherslur innan verkefnisins á sviði fiskimála, menntunar og bættrar stjórnsýslu. 
Framkvæmd og ábyrgð einstakra verkþátta hefur færst á herðar héraðsyfirvalda. Menntaverkefnið er 
margþætt: Áhersla er á mikilvægi vatns og hreinlætis við skóla, bætt húsnæði, námsgögn, þjálfun kennara, 
árangurseftirlit og orkusparandi eldun í skólaeldhúsum. Lokaúttekt á samstarfsverkefninu verður 2017 en 
menntaverkefnið verður metið sérstaklega við verklok 2019. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Í Buikwe beinist samstarfið einkum að því að styrkja grunnmenntun og auka aðgengi að hreinu vatni og 

bættri salernisaðstöðu. Menntaþátturinn hefur verið í mótun en eins og í Kalangala er margþættur 
stuðningur með húsnæði, námsgögnum og kennaramenntun. Sérstaklega er hugað að vatni og hreinlæti í 
skólunum og unnið að undirbúningi sjálfbærra skólagarða. Reiknað er með að samstarfið við Buikwe vaxi á 
næstu árum.  
 
Svæðasamstarf á sviði jarðhita  

Íslensk stjórnvöld standa fyrir umfangsmiklu samstarfi um jarðhitarannsóknir í Austur-Afríku. Jarðhita-
verkefni Íslands og Norræna þróunarsjóðsins (Nordic Development Fund, NDF) þar er liður í samstarfi 
Íslands og Alþjóðabankans um aukna jarðhitanýtingu í Austur-Afríku. Verkefnið miðar að því að aðstoða 
lönd við frumjarðhitarannsóknir til að fá úr því skorið hvort nýtanlegan jarðhita sé að finna. Fáist jákvæðar 
niðurstöður taka við tilraunaboranir með þátttöku Alþjóðabankans,  Afríkusambandsins (African Union, 
AU) og fleiri aðila, til að aðstoða lönd við að taka á, og lágmarka þá áhættu sem felst í tilraunaborunum. 
Reynslan bendir til þess að veruleg þörf sé fyrir stuðning á þessu stigi jarðhitaþróunar. Stefnt er að frekara 
samstarfi við Alþjóðabankann um beina aðkomu íslenskra sérfræðinga í jarðhitaverkefnum bankans, bæði 
úr einkafyrirtækjum og opinberum stofnunum.  

 

Í samstarfshéruðum Íslands í Úganda, Kalangala og Buikwe, vinna íslensk stjórnvöld með héraðsyfir-
völdum að uppbyggingu félagslegra innviða með áherslu á: 

 Úrbætur í menntamálum.  
 Bætt aðgengi að hreinu vatni.  
 Uppsetningu viðunandi salernis- og hreinlætisaðstöðu í skólum og þorpum. 
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Mikilvægum áföngum var náð á sl. ári í verkefnum í Eþíópíu og Kenía en þar var lokið við jarðhitaleit á 

þremur svæðum. Á tveimur svæðum í Eþíópíu taka við verkefni Alþjóðabankans og tilraunaboranir. Á 
rannsóknarsvæði í Kenía eru niðurstöður jákvæðar. Þar í landi hefur Ísland aðstoðað jarðhitafyrirtæki 
landsins (GCD) við að fá rannsóknarstofu sína vottaða. Í tengslum við það hafa kenískir sérfræðingar 
komið til Íslands og fengið þjálfun á rannsóknarstofum ÍSOR og MATÍS. 

 

 
Í Djíbútí var veitt aðstoð og þjálfun við jarðhitaleit, auk þess sem haldið var námskeið um 

jarðhitaboranir, en Djíbútí mun á næstunni hefja tilraunaboranir. Viðræður áttu sér stað við Djibútí vegna 
aðstoðar við að ljúka jarðhitaleit á öðru svæði og mun sú vinna fara af stað 2017. Þá hófst jarðhitaleit á 
tveimur svæðum í Tansaníu á sl. ári, auk þess sem lokið var við viðbótarrannsóknir á þriðja svæðinu í 
samvinnu við Umhverfisstofnun SÞ (UN Environment). Í Malaví hófst jarðhitaleit sem er fjármögnuð af og 
í samstarfi við Alþjóðabankann en Ísland leggur til tækniaðstoð við umsjón og eftirlit verkefnisins. 

 

 
Rannsóknir síðustu ára sýna að mun lægri hita er að finna í vestari hluta sigdalsins heldur en í austari 

hlutanum og er hann varla virkjanlegur til raforku. Því er nú frekar horft til möguleika landa þar til að nýta 
jarðhita með beinum hætti, s.s. við þurrkun matvæla og mögulega orkuframleiðslu í litlum mæli með 
tvívökvavirkjunum. Ísland fjármagnaði greiningu á möguleikum og hagkvæmni tvívökvavirkjana. 

 
3.3. Fjölþjóðleg þróunarsamvinna 
 
Alþjóðabankinn 

Ísland hefur lengi tekið virkan þátt í fjölþjóðastarfi Alþjóðabankans í gegnum kjördæmi Norðurland-
anna og Eystrasaltsríkjanna. Á síðustu árum hefur tvíhliða samstarf Íslands við bankann jafnframt aukist 
talsvert þar sem lögð hefur verið áhersla á samstarf á sviði jarðhita, fiskimála, jafnréttis- og mannréttinda-
mála. 

Íslensk stjórnvöld standa fyrir umfangsmiklu samstarfi um jarðhitarannsóknir í Austur-Afríku, m. a. í 
samstarfi við Alþjóðabankann. Á sl. ári endurnýjaði Ísland samning um stuðning við orkusjóð bankans (e. 
Energy Sector Management Assistance Programme, ESMAP) til fjögurra ára, í samræmi við nýja stefnu 
sjóðsins en hún hefur sterka skírskotun til heimsmarkmiðanna. ESMAP er einn helsti samstarfsaðili Íslands 
á sviði jarðhitamála en auk framlaga til ESMAP fjármagnar Ísland stöðu jarðhitasérfræðings í gegnum 
verkefnasjóð Íslands hjá bankanum. Frá því að Ísland hóf stuðning við ESMAP hafa fjárfestingar 
Alþjóðabankans í jarðhita aukist talsvert og hafa fjárfestingar alþjóðlegra þróunarbanka í rannsóknabor-
unum aukist samhliða, eða úr 6% árið 2011 í 18% á árinu 2016.  

Þá mun Ísland fjármagna stöðu sérfræðings á sviði fiskimála með aðsetur í Accra í Ghana, en hann mun 
starfa að fiskiverkefnum bankans í nokkrum löndum Vestur-Afríku. Staðan var auglýst í lok mars sl. og er 
bankinn að vinna úr umsóknunum sem bárust. 

Ísland hyggst vinna enn frekar með Alþjóðabankanum í jarðhitaverkefnum og mun sú samvinna m.a. 
felast í tæknilegri aðstoð við tiltekna afmarkaða þætti innan stærri verkefna. Utanríkisráðuneytið mun 
halda utan um ráðgjafalista á sviði jarðhita til að sinna þessum verkefnum en umfang og eðli verkefna 
mun ráðast af eftirspurn frá Alþjóðabankanum. Ríkiskaup munu sjá um að auglýsa árlega eftir þátttöku á 
ráðgjafalistann og var fyrsta þátttökuskráningin opin 8. – 29. mars sl.. 

Starfandi er stýrihópur við að skoða möguleikann á því að setja upp svæðisbundna þjálfunarmiðstöð í 
Kenía fyrir jarðhita í Afríku. Jarðhitaskóli HSÞ á Íslandi tekur þátt í þeirri vinnu. Á lokastigum 
undirbúnings er verkefni sem felst í því að setja upp þurrkofna í tengslum við jarðhitasvæði GDC í 
Menengai til að nýta jarðhita við þurrkun matvæla en talið er að þar felist áhugaverðir möguleikar sem 
einnig gætu nýst fyrir löndin í kring. 

Alþjóðleg ráðstefna Alþjóðabankans um jarðhitamál (Global Geothermal Development Plan Roundtable 
III) var haldin á Íslandi í apríl 2016 í samstafi við utanríkisráðuneytið. Strax í kjölfarið var haldin 
alþjóðleg jarðhitaráðstefna (Iceland Geothermal Conference) sem skipulögð var af íslenska jarðhita-
klasanum. Þá var haldinn kynningarfundur á Íslandi í samstarfi við bankann fyrir fyrirtæki í íslenska 
jarðhitageiranum. Ísland tók einnig þátt í Argeo-ráðstefnunni sem að þessu sinni var haldin í Addis Ababa 
í Eþíópíu. 
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Ísland og ESMAP hafa til að mynda sett á fót sérstakt samstarfsverkefni sem lýtur að jafnréttismálum í 

tengslum við jarðhita. Ísland veitir framlög í sérstakan jafnréttissjóð (e. Umbrella Facility for Gender 
Equality, UFGE) innan bankans. Sjóðurinn hefur að markmiði að auka þekkingu innan bankans á 
jafnréttismálum og stuðla þannig að samþættingu kynjasjónarmiða á öllum sviðum bankans. Ísland veitir 
einnig framlög til norræns mannréttindasjóðs en honum er ætlað að auka veg mannréttinda innan bankans 
og í verkefnum hans. Stór hluti framlaga Íslands fer til Alþjóðaframfarastofnunarinnar (International 
Development Association, IDA) sem veitir fátækustu löndum heims styrki og lán á hagstæðum kjörum auk 
ráðgjafar. Samningaviðræðum á árinu 2016 um 18. endurfjármögnun IDA lauk með betri árangri en nokkru 
sinni fyrr og hefur heildarfjármagnið, sem mun renna til aðstoðar fátækustu ríkjunum í gegnum stofnunina, 
aldrei verið jafnhátt eða 75 milljarðar Bandaríkjadala.  

 
Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdaeflingu kvenna (UN Women) 

Íslensk stjórnvöld hafa veitt kjarnaframlög til UN Women og var Ísland fjórða stærsta gjafaríki 
stofnunarinnar árið 2015 þegar kjarnaframlögin voru skoðuð miðað við höfðatölu. Áfram voru veitt 
framlög í styrktarsjóð SÞ, sem styrkir verkefni um allan heim, sem miða að því að koma í veg fyrir ofbeldi 
gegn konum og tryggja þolendum aðstoð. Þá voru veitt framlög til verkefna stofnunarinnar í Afganistan og 
Palestínu líkt og undanfarin ár. Framlag Íslands fer nú beint í almenna framkvæmd ársáætlana í stað þess að 
vera varið til ákveðinna afmarkaðra verkefna. Þannig fæst svigrúm til að framkvæma áætlanir og veita fé 
þar sem þörf er á. Er þetta svar við beiðni UN Women um að gjafaríki dragi úr eyrnamerkingum framlaga. 
Samkvæmt nýrri formúlu um skiptingu sæta Vesturlandahópsins í stjórn UN Women er Íslandi tryggt eitt 
sæti á næstu sex árum en sætunum er úthlutað þriðja hvert ár. Fastanefnd Íslands í New York tekur þátt í 
starfi óformlegs vinahóps líkt þenkjandi ríkja á vettvangi SÞ sem styðja starf UN Women.  

Fjórði samstarfssamningur utanríkisráðuneytisins og landsnefndar UN Women á Íslandi um framlög 
gildir tímabilið 2016-2018 en auk kynningar- og fræðslumála veitir landsnefndin almenna ráðgjöf og 
umsögn vegna málefna á alþjóðavettvangi og fræðir útsenda sérfræðinga á vegum Íslensku friðargæslunnar 
um jafnréttismál og framkvæmd ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1325.  

 

 
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF)  

Í gildi er rammasamningur milli íslenskra stjórnvalda og UNICEF sem veitir heildstæða umgjörð um 
samstarfið en þar er m. a. gerð grein fyrir verklagi, skýrslugjöf, eftirliti og úttektum. Auk kjarnaframlaga 
hafa íslensk stjórnvöld veitt framlög til ýmissa verkefna á vegum UNICEF, m. a. til samstarfsverkefnis 
UNICEF og Mannfjöldastofnunar SÞ (UN Population Fund, UNFPA) sem hefur að markmiði að uppræta 
limlestingar á kynfærum kvenna og stúlkna í 17 löndum í Afríku. Áætlað er að milli 100 til 140 milljónir 
kvenna hafi þurft að þola þessa meðferð og í löndum þar sem tíðni slíkra limlestinga er há er áætlað að um 
15 milljónir stúlkna séu í hættu á að hljóta sömu örlög fyrir árið 2020. Ísland studdi einnig við vatns- og 
hreinlætisverkefni UNICEF í Mósambík. Þá er í gildi samstarfssamningur utanríkisráðuneytisins og lands-
nefndar UNICEF fyrir 2017-2019 sem felst, auk kynningarstarfa, m.a. í því að landsnefndin veiti útsendum 
sérfræðingum fræðslu áður en þeir hefja störf á vettvangi. Þegar framlög ríkisins og landsnefndar eru 
dregin saman var Ísland fjórða stærsta gjafaríki UNICEF árið 2015 miðað við höfðatölu.  
 
Háskóli Sameinuðu þjóðanna 

Síðan 1979 hafa skólar undir regnhlíf Háskóla Sameinuðu þjóðanna (HSÞ) verið starfræktir á Íslandi. 
Af þeim er Jarðhitaskólinn elstur en árið 1998 hóf Sjávarútvegsskólinn starfsemi sína og árin 2007 og 2013 
bættust Landgræðslu- og Jafnréttisskólinn í hópinn. Á hverju ári koma hópar sérfræðingar á þeim sviðum 
sem skólarnir starfa á frá þróunarríkjum á til sex mánaða sérhæfðs náms á Íslandi, auk þess sem 
Jarðhitaskólinn og Sjávarútvegsskólinn halda styttri námskeið erlendis. 

Ísland mun taka við formennsku í kjördæmisstarfi Norðurlanda og Eystrasaltsríkja hjá Alþjóðabankanum 
árið 2019 og mun gegna því í tvö ár. Í formennskunni felst annars vegar að Ísland mun eiga aðalfulltrúa í 
stjórn Alþjóðabankans sem gegnir starfinu fyrir hönd kjördæmisins, og hins vegar mun Ísland leiða 
samræmingarstarf kjördæmislandanna í höfuðborgunum. Þá mun Ísland eiga sæti í þróunarsamvinnunefnd 
Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir hönd kjördæmis Norðurlanda og Eystrasaltsríkja hluta 
árs 2019. 

Utanríkisráðuneytið á í góðu samstarfi við landsnefndir UN Women og UNICEF á Íslandi og Félag 
Sameinuðu þjóðanna. Í gildi eru samstarfssamningar við samtökin þrjú sem hafa að markmiði að stuðla að 
vitundarvakningu meðal almennings og sinna kynningar- og fræðslustarfi um þróunarsamvinnu. 
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Markmið Jarðhitaskólans er að tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði 

og vinnur hann þar með einnig gegn loftlagsbreytingum og neikvæðum áhrifum þeirra. Sjávarútvegsskólinn 
vinnur að því að efla getu stofnana og einstaklinga í þróunarríkjum til að nýta á sjálfbæran hátt lifandi 
auðlindir í vatni. Hlutverk Landgræðsluskólans er að vinna að vernd, endurheimt og sjálfbærri nýtingu 
vistkerfa á landi, sjálfbærri stjórnun skógarauðlinda, baráttu gegn eyðimerkurmyndun, stöðvun jarðvegs-
eyðingar, endurheimt landgæða og mótspyrnu við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni. Tilgangur Jafnréttis-
skólans er að vinna að kynjajafnrétti og félagslegu réttlæti í þróunarríkjum, ríkjum þar sem ófriður geisar 
og í ríkjum sem hafa áður búið við vopnuð átök. Þá er markmið skólans einnig að stuðla að friðsælum og 
sjálfbærum samfélögum þar sem konur og karlar hafa jafnan aðgang að réttarkerfi og skilvirkum og 
ábyrgum stofnunum. 

Starfsemi skólanna styður með beinum hætti við íslenska þróunarsamvinnu, hvort sem er við uppbygg-
ingu sjávarútvegs eða nýtingu jarðvarma í samstarfsríkjum, í þeim tilgangi að efla viðnámsþrótt samfélaga 
og fyrirbyggja náttúruhamfarir og hamfarir af mannavöldum og neikvæðar afleiðingar þeirra. Skólar HSÞ á 
Íslandi starfa einnig sem hugveitur og hafa veitt mikilvæga ráðgjöf við málsvarastarf íslenskrar utanríkis-
stefnu, t.a.m. varðandi málefni hafsins og jafnréttismál. Alls hafa yfir 1130 sérfræðingar lokið þjálfun frá 
skólum HSÞ á Íslandi og u.þ.b. 2690 hafa sótt námskeið skólanna erlendis. 
 
Umhverfis- og loftslagsmál 

Á árunum 2016-2020 munu framlög Íslands í Græna loftslagssjóðinn (e. Green Climate Fund) koma til 
með að nema alls einni milljón Bandaríkjadala en sjóðnum er ætlað að fjármagna verkefni í lág- og 
meðaltekjuríkjum sem miða að því að minnka losun gróðurhúsalofttegunda og gera löndum kleift að takast 
á við afleiðingar loftslagsbreytinga. Sjóðurinn vinnur bæði með opinberum aðilum og aðilum frá 
einkageiranum en stefnt er að því að sjóðurinn verði helsti þróunarsjóður í heimi á þessu sviði. Framlagi er 
einnig veitt í sjóð á vegum rammasamnings SÞ fyrir fátækustu þróunarlöndin en meginverkefni hans er að 
styðja við undirbúning og framkvæmd aðgerðaáætlana um aðlögun að loftslagsbreytingum.  

Árið 2016 skrifaði Ísland undir samning til þriggja ára um framlög að upphæð 200.000 Bandaríkjadala á 
ári til sjóðs á vegum Átaks SÞ um sjálfbæra orku fyrir alla (SE4ALL). Átakið var sett á laggirnar af 
aðalframkvæmdastjóra SÞ árið 2011 til að auka aðgengi að orku, bæta orkunýtingu og auka notkun 
endurnýjanlegra orkugjafa. Fyrsta skrefið hjá SE4ALL var að koma á fót gagnasafni um orkunýtingu á 
heimsvísu (e. Global Tracking Framework) sem mælir ýmis grunngildi á sviði orkumála og veitir nú 
reglulega upplýsingar um þróun á aðgengi almennings að endurnýjanlegri orku á heimsvísu sem og 
orkunýtingu.  

Ísland átti sömuleiðis í góðu samstarfi við Alþjóðabankann í jarðhitamálum en sem hluthafar í Alþjóð-
bankanum og aðilar að orkusjóði bankans (ESMAP) hafa íslensk stjórnvöld beitt sér fyrir stuðningi 
bankans við jarðhitanýtingu. Sömuleiðis má nefna fjögurra ára samstarfsverkefni milli utanríkisráðuneytis-
ins og Norræna þróunarsjóðsins sem nánar var fjallað um í kaflanum um svæðasamstarf hér að framan.  
 
Jafnréttismál 

Kynjajafnrétti og valdefling kvenna er bæði markmið í sjálfu sér og leið til að ná öðrum markmiðum á 
sviði þróunarsamvinnu. Greining á þróunarverkefnum með kynjajafnréttisstiku DAC hefur reynst 
mikilvægur hluti af umsjón með framlögum til þróunarsamvinnu. Greiningin leggur mat á hvort verkefnum 
er ætlað að vinna að kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna og er hún því góð leið til að leggja mat á og 
styrkja starf Íslands á þessu sviði. Hér á eftir má sem dæmi sjá niðurstöðu greiningar á tvíhliða framlögum 
með kynjajafnréttisstikunni fyrir árin 2013-2015: 
 
 
 
 
 
 
 

Úttekt á starfi skóla HSÞ á Íslandi er yfirstandandi og er gert ráð fyrir að niðurstöður liggi fyrir í ágúst 
2017. Ásamt því að leggja mat á árangur af starfsemi skólanna mun úttektin nýtast við mótun 
framtíðarfyrirkomulags en gert er ráð fyrir að sett verði á laggirnar ný stofnun HSÞ á Íslandi í byrjun árs 
2018 sem verði alþjóðastofnun undir formerkjum SÞ og að skólarnir fjórir falli undir stofnunina.  
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Ísland og ESMAP hafa til að mynda sett á fót sérstakt samstarfsverkefni sem lýtur að jafnréttismálum í 

tengslum við jarðhita. Ísland veitir framlög í sérstakan jafnréttissjóð (e. Umbrella Facility for Gender 
Equality, UFGE) innan bankans. Sjóðurinn hefur að markmiði að auka þekkingu innan bankans á 
jafnréttismálum og stuðla þannig að samþættingu kynjasjónarmiða á öllum sviðum bankans. Ísland veitir 
einnig framlög til norræns mannréttindasjóðs en honum er ætlað að auka veg mannréttinda innan bankans 
og í verkefnum hans. Stór hluti framlaga Íslands fer til Alþjóðaframfarastofnunarinnar (International 
Development Association, IDA) sem veitir fátækustu löndum heims styrki og lán á hagstæðum kjörum auk 
ráðgjafar. Samningaviðræðum á árinu 2016 um 18. endurfjármögnun IDA lauk með betri árangri en nokkru 
sinni fyrr og hefur heildarfjármagnið, sem mun renna til aðstoðar fátækustu ríkjunum í gegnum stofnunina, 
aldrei verið jafnhátt eða 75 milljarðar Bandaríkjadala.  

 
Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdaeflingu kvenna (UN Women) 

Íslensk stjórnvöld hafa veitt kjarnaframlög til UN Women og var Ísland fjórða stærsta gjafaríki 
stofnunarinnar árið 2015 þegar kjarnaframlögin voru skoðuð miðað við höfðatölu. Áfram voru veitt 
framlög í styrktarsjóð SÞ, sem styrkir verkefni um allan heim, sem miða að því að koma í veg fyrir ofbeldi 
gegn konum og tryggja þolendum aðstoð. Þá voru veitt framlög til verkefna stofnunarinnar í Afganistan og 
Palestínu líkt og undanfarin ár. Framlag Íslands fer nú beint í almenna framkvæmd ársáætlana í stað þess að 
vera varið til ákveðinna afmarkaðra verkefna. Þannig fæst svigrúm til að framkvæma áætlanir og veita fé 
þar sem þörf er á. Er þetta svar við beiðni UN Women um að gjafaríki dragi úr eyrnamerkingum framlaga. 
Samkvæmt nýrri formúlu um skiptingu sæta Vesturlandahópsins í stjórn UN Women er Íslandi tryggt eitt 
sæti á næstu sex árum en sætunum er úthlutað þriðja hvert ár. Fastanefnd Íslands í New York tekur þátt í 
starfi óformlegs vinahóps líkt þenkjandi ríkja á vettvangi SÞ sem styðja starf UN Women.  

Fjórði samstarfssamningur utanríkisráðuneytisins og landsnefndar UN Women á Íslandi um framlög 
gildir tímabilið 2016-2018 en auk kynningar- og fræðslumála veitir landsnefndin almenna ráðgjöf og 
umsögn vegna málefna á alþjóðavettvangi og fræðir útsenda sérfræðinga á vegum Íslensku friðargæslunnar 
um jafnréttismál og framkvæmd ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1325.  

 

 
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF)  

Í gildi er rammasamningur milli íslenskra stjórnvalda og UNICEF sem veitir heildstæða umgjörð um 
samstarfið en þar er m. a. gerð grein fyrir verklagi, skýrslugjöf, eftirliti og úttektum. Auk kjarnaframlaga 
hafa íslensk stjórnvöld veitt framlög til ýmissa verkefna á vegum UNICEF, m. a. til samstarfsverkefnis 
UNICEF og Mannfjöldastofnunar SÞ (UN Population Fund, UNFPA) sem hefur að markmiði að uppræta 
limlestingar á kynfærum kvenna og stúlkna í 17 löndum í Afríku. Áætlað er að milli 100 til 140 milljónir 
kvenna hafi þurft að þola þessa meðferð og í löndum þar sem tíðni slíkra limlestinga er há er áætlað að um 
15 milljónir stúlkna séu í hættu á að hljóta sömu örlög fyrir árið 2020. Ísland studdi einnig við vatns- og 
hreinlætisverkefni UNICEF í Mósambík. Þá er í gildi samstarfssamningur utanríkisráðuneytisins og lands-
nefndar UNICEF fyrir 2017-2019 sem felst, auk kynningarstarfa, m.a. í því að landsnefndin veiti útsendum 
sérfræðingum fræðslu áður en þeir hefja störf á vettvangi. Þegar framlög ríkisins og landsnefndar eru 
dregin saman var Ísland fjórða stærsta gjafaríki UNICEF árið 2015 miðað við höfðatölu.  
 
Háskóli Sameinuðu þjóðanna 

Síðan 1979 hafa skólar undir regnhlíf Háskóla Sameinuðu þjóðanna (HSÞ) verið starfræktir á Íslandi. 
Af þeim er Jarðhitaskólinn elstur en árið 1998 hóf Sjávarútvegsskólinn starfsemi sína og árin 2007 og 2013 
bættust Landgræðslu- og Jafnréttisskólinn í hópinn. Á hverju ári koma hópar sérfræðingar á þeim sviðum 
sem skólarnir starfa á frá þróunarríkjum á til sex mánaða sérhæfðs náms á Íslandi, auk þess sem 
Jarðhitaskólinn og Sjávarútvegsskólinn halda styttri námskeið erlendis. 

Ísland mun taka við formennsku í kjördæmisstarfi Norðurlanda og Eystrasaltsríkja hjá Alþjóðabankanum 
árið 2019 og mun gegna því í tvö ár. Í formennskunni felst annars vegar að Ísland mun eiga aðalfulltrúa í 
stjórn Alþjóðabankans sem gegnir starfinu fyrir hönd kjördæmisins, og hins vegar mun Ísland leiða 
samræmingarstarf kjördæmislandanna í höfuðborgunum. Þá mun Ísland eiga sæti í þróunarsamvinnunefnd 
Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir hönd kjördæmis Norðurlanda og Eystrasaltsríkja hluta 
árs 2019. 

Utanríkisráðuneytið á í góðu samstarfi við landsnefndir UN Women og UNICEF á Íslandi og Félag 
Sameinuðu þjóðanna. Í gildi eru samstarfssamningar við samtökin þrjú sem hafa að markmiði að stuðla að 
vitundarvakningu meðal almennings og sinna kynningar- og fræðslustarfi um þróunarsamvinnu. 
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Markmið Jarðhitaskólans er að tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði 

og vinnur hann þar með einnig gegn loftlagsbreytingum og neikvæðum áhrifum þeirra. Sjávarútvegsskólinn 
vinnur að því að efla getu stofnana og einstaklinga í þróunarríkjum til að nýta á sjálfbæran hátt lifandi 
auðlindir í vatni. Hlutverk Landgræðsluskólans er að vinna að vernd, endurheimt og sjálfbærri nýtingu 
vistkerfa á landi, sjálfbærri stjórnun skógarauðlinda, baráttu gegn eyðimerkurmyndun, stöðvun jarðvegs-
eyðingar, endurheimt landgæða og mótspyrnu við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni. Tilgangur Jafnréttis-
skólans er að vinna að kynjajafnrétti og félagslegu réttlæti í þróunarríkjum, ríkjum þar sem ófriður geisar 
og í ríkjum sem hafa áður búið við vopnuð átök. Þá er markmið skólans einnig að stuðla að friðsælum og 
sjálfbærum samfélögum þar sem konur og karlar hafa jafnan aðgang að réttarkerfi og skilvirkum og 
ábyrgum stofnunum. 

Starfsemi skólanna styður með beinum hætti við íslenska þróunarsamvinnu, hvort sem er við uppbygg-
ingu sjávarútvegs eða nýtingu jarðvarma í samstarfsríkjum, í þeim tilgangi að efla viðnámsþrótt samfélaga 
og fyrirbyggja náttúruhamfarir og hamfarir af mannavöldum og neikvæðar afleiðingar þeirra. Skólar HSÞ á 
Íslandi starfa einnig sem hugveitur og hafa veitt mikilvæga ráðgjöf við málsvarastarf íslenskrar utanríkis-
stefnu, t.a.m. varðandi málefni hafsins og jafnréttismál. Alls hafa yfir 1130 sérfræðingar lokið þjálfun frá 
skólum HSÞ á Íslandi og u.þ.b. 2690 hafa sótt námskeið skólanna erlendis. 
 
Umhverfis- og loftslagsmál 

Á árunum 2016-2020 munu framlög Íslands í Græna loftslagssjóðinn (e. Green Climate Fund) koma til 
með að nema alls einni milljón Bandaríkjadala en sjóðnum er ætlað að fjármagna verkefni í lág- og 
meðaltekjuríkjum sem miða að því að minnka losun gróðurhúsalofttegunda og gera löndum kleift að takast 
á við afleiðingar loftslagsbreytinga. Sjóðurinn vinnur bæði með opinberum aðilum og aðilum frá 
einkageiranum en stefnt er að því að sjóðurinn verði helsti þróunarsjóður í heimi á þessu sviði. Framlagi er 
einnig veitt í sjóð á vegum rammasamnings SÞ fyrir fátækustu þróunarlöndin en meginverkefni hans er að 
styðja við undirbúning og framkvæmd aðgerðaáætlana um aðlögun að loftslagsbreytingum.  

Árið 2016 skrifaði Ísland undir samning til þriggja ára um framlög að upphæð 200.000 Bandaríkjadala á 
ári til sjóðs á vegum Átaks SÞ um sjálfbæra orku fyrir alla (SE4ALL). Átakið var sett á laggirnar af 
aðalframkvæmdastjóra SÞ árið 2011 til að auka aðgengi að orku, bæta orkunýtingu og auka notkun 
endurnýjanlegra orkugjafa. Fyrsta skrefið hjá SE4ALL var að koma á fót gagnasafni um orkunýtingu á 
heimsvísu (e. Global Tracking Framework) sem mælir ýmis grunngildi á sviði orkumála og veitir nú 
reglulega upplýsingar um þróun á aðgengi almennings að endurnýjanlegri orku á heimsvísu sem og 
orkunýtingu.  

Ísland átti sömuleiðis í góðu samstarfi við Alþjóðabankann í jarðhitamálum en sem hluthafar í Alþjóð-
bankanum og aðilar að orkusjóði bankans (ESMAP) hafa íslensk stjórnvöld beitt sér fyrir stuðningi 
bankans við jarðhitanýtingu. Sömuleiðis má nefna fjögurra ára samstarfsverkefni milli utanríkisráðuneytis-
ins og Norræna þróunarsjóðsins sem nánar var fjallað um í kaflanum um svæðasamstarf hér að framan.  
 
Jafnréttismál 

Kynjajafnrétti og valdefling kvenna er bæði markmið í sjálfu sér og leið til að ná öðrum markmiðum á 
sviði þróunarsamvinnu. Greining á þróunarverkefnum með kynjajafnréttisstiku DAC hefur reynst 
mikilvægur hluti af umsjón með framlögum til þróunarsamvinnu. Greiningin leggur mat á hvort verkefnum 
er ætlað að vinna að kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna og er hún því góð leið til að leggja mat á og 
styrkja starf Íslands á þessu sviði. Hér á eftir má sem dæmi sjá niðurstöðu greiningar á tvíhliða framlögum 
með kynjajafnréttisstikunni fyrir árin 2013-2015: 
 
 
 
 
 
 
 

Úttekt á starfi skóla HSÞ á Íslandi er yfirstandandi og er gert ráð fyrir að niðurstöður liggi fyrir í ágúst 
2017. Ásamt því að leggja mat á árangur af starfsemi skólanna mun úttektin nýtast við mótun 
framtíðarfyrirkomulags en gert er ráð fyrir að sett verði á laggirnar ný stofnun HSÞ á Íslandi í byrjun árs 
2018 sem verði alþjóðastofnun undir formerkjum SÞ og að skólarnir fjórir falli undir stofnunina.  
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Tafla 9. Tvíhliða þróunarsamvinna og eyrnamerkt framlög til alþjóðastofnana og félagasamtaka 2013-
2015 
 

 2013 2014 2015 

Verkefni sem hafa jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna að meginmarkmiði 11,6% 10,0% 10,0% 

Verkefni sem ætlað er á marktækan hátt að stuðla að jafnrétti kynjanna og 
valdeflingu kvenna 

76,3% 75,0% 83,0% 

Verkefni sem ekki hafa jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna að markmiði 14,8% 15,0% 7,0% 

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3.4. Starf í þágu friðar 
Á sl. ári voru 20 einstaklingar í verkefnum á vegum Íslensku friðargæslunnar (ÍF), þar af 12 konur og 

átta karlar. Auk þess hafði ÍF umsjón með sex einstaklingum sem voru í verkefnum sem fjármögnuð voru 
af sérstöku varnarmálaframlagi, en þar af voru þrjár konur og þrír karlar. Alls voru níu einstaklingar í 
verkefnum fyrir Atlantshafsbandalagið (NATO) á tímabilinu. Tvær stöður eru mannaðar í aðgerð 
alþjóðasamfélagsins Einarður stuðningur (e. Resolute Support) í Afganistan. Þrír sérfræðingar frá 
Landhelgisgæslunni tóku þátt í þjálfunarverkefni NATO í Jórdaníu. Þá mannar ÍF stöðu jafnréttisfulltrúa í 
höfuðstöðvum NATO og stöðu upplýsingafulltrúa hjá tengslaskrifstofu NATO í Tíblisi í Georgíu.  

 
Verkefni ÍF árið 2016 voru mislöng og var bæði um að ræða nokkurra vikna skammtímastörf og 

sérfræðinga sem voru á vettvangi allt árið. Þrír einstaklingar störfuðu á vegum Matvælaaðstoðar SÞ (World 
Food Programme, WFP) í Afríku, þar af tveir jafnréttisfulltrúar. Þrír sérfræðingar voru við störf hjá 
Flóttamannaaðstoð Palestínumanna (UN Relief and Works Agency for Palestinian Refugees, UNRWA) 
undanfarið ár, tveir í Amman og einn í Jerúsalem. Auk þess var sérfræðingur við störf hjá UNICEF og einn 
hjá UN Women. Tveir sérfræðingar unnu verkefni í hlutastarfi á Íslandi á vegum friðargæsludeildar SÞ. 
Árið 2016 sendi ÍF alls sjö einstaklinga í kosningaeftirlit í Georgíu, Kasakstan, Mongólíu og Montenegró á 
vegum Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE). 

 

 
Alþjóðlegt námskeið var haldið á Íslandi í samstarfi við Samhæfingarskrifstofu aðgerða SÞ í 

mannúðarmálum (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) eins og undanfarin ár. 
Alls sóttu 16 einstaklingar frá ýmsum löndum námskeiðið, þar á meðal fjórir Íslendingar. Sérfræðingar 
OCHA héldu einnig utan um grunnnámskeið ÍF en þar var einnig leitað til íslenskra sérfræðinga, Rauða 
krossins og landsnefndar UN Women í kennslu. Alls sóttu 18 einstaklingar af viðbragðslista ÍF námskeiðið. 
Það var haldið í annað sinn en þar er lögð áhersla á að byggja upp grunnþekkingu þeirra sem skráðir eru á 
viðbragðslista ÍF á mannúðarkerfi Sameinuðu þjóðanna. Námskeiðið byggir á stöðlum Stand-by Partner-
ship Program (SBPP) SÞ sem er samvinna um viðbragðslista SÞ og útsendingaraðila á borð við ÍF. Aukin 
áhersla hefur verið lögð á samstarf af þessu tagi en ÍF er með rammasamninga við OCHA, UNICEF og 
WFP um útsendingu sérfræðinga í gegnum SBPP. Þá veitir UN Women á Íslandi fræðslu til allra útsendra 
sérfræðinga á vegum ÍF um jafnréttismál og framkvæmd ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1325. Aukin áhersla 
hefur verið lögð á öryggismál og sérfræðingar hafa m.a. verið sendir á sérstök öryggisnámskeið í Bretlandi 

Íslenska friðargæslan (ÍF), sem starfar samkvæmt lögum nr. 73/2007, fagnaði 15 ára starfsafmæli í fyrra. 
Að því tilefni var settur á fót starfshópur sem vinnur að mótun og framtíðarsýn ÍF og er von á að 
hópurinn skili skýrslu til ráðherra með tillögum og markmiðum á næstunni.  

Í lok síðasta árs tók ÍF í notkun nýjan viðbragðslista og verkefnagrunn og eru nú rúmlega hundrað 
einstaklingar samþykktir á viðbragðslistann. Opið er fyrir umsóknir um skráningu á viðbragðslistann 
tvisvar á ári, í febrúar og október.  
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fyrir útsendingu og gerður hefur verið samningur um aðgang að sérstakri neyðarþjónustu fyrir sérfræðinga 
á vettvangi.  

 
3.5. Mannúðaraðstoð 
 
Alþjóðastarf 

Þörfin fyrir mannúðaraðstoð hefur aldrei verið meiri en í dag, enda hefur aldrei verið jafnmikill fjöldi 
fólks í heiminum á flótta, flestir vegna langvarandi stríðsátaka, ofbeldis og ofsókna. Um síðustu áramót var 
áætlað að 65 milljónir manna væru á flótta í heiminum. Þegar allir þeir eru taldir, sem þurfa á alþjóðlegri 
mannúðaraðstoð að halda, þ.m.t. þeir sem búa á átakasvæðum eða svæðum sem hafa tekið við miklum 
fjölda flóttamanna, er talið að rúmlega 30 milljónir manna bætist við þessa tölu. Þessi mikla fjölgun 
flóttafólks síðustu ár hefur m.a. átt þátt í að auka straum þess til Evrópu yfir Miðjarðarhafið. Þannig hafa 
hundruð þúsunda manna lagt á sig hættulegt ferðalag í leit að betra lífi. Eina leiðin til að stöðva þennan 
straum flóttafólks, sem langflest er frá óstöðugum svæðum í Mið-Austurlöndum, Afríku og Mið-Asíu, er að 
binda enda á drifkraftana sem knýr fólkið áfram, hvort sem það er stríð, hungursneyð eða almenn fátækt. 
Heimsmarkmiðin byggja á þeirri forsendu að friður og sjálfbær þróun séu órjúfanlega tengd, enda er 16. 
markmiðið helgað friðarmálum og réttarríkinu.  

 

 
   Leiðtogafundur um mannúðarmál (World Humanitarian Summit) í Istanbúl í maí 2016 snerist um þörfina 
fyrir breytta nálgun að framkvæmd mannúðaraðstoðar. Áhersla er lögð á tengslin milli mannúðaraðstoðar, 
þróunarsamvinnu og friðaruppbyggingar; að auka framlög og fyrirsjáanleika framlaga til mannúðar-
stofnana; að auka árangur og áreiðanleika veittrar aðstoðar til nauðstaddra, þ.m.t. aukin framlög til 
sameiginlegra neyðarsjóða og minni eyrnamerkingu framlaga. Ísland tók undir allar kjarnaskuldbindingar 
fundarins og stefnt er að því að allt starf á sviði mannúðarmála taki mið af alþjóðlegu samkomulagi um 
góða starfshætti í mannúðaraðstoð og skuldbindingum Íslands frá fundinum.  

 

 
Ísland hefur á síðustu misserum lagt fram umtalsvert fé til mannúðaraðstoðar, einkanlega vegna 

flóttafólks frá Sýrlandi. Heildarframlög til mannúðaraðstoðar námu um 780 milljónum króna á árinu 2016 
en af þeim komu 500 milljónir af sérstöku framlagi ríkisstjórnarinnar vegna flóttamannavandans frá 
Sýrlandi, auk þess sem Alþingi samþykkti fyrir árslok 50 milljóna króna aukaframlag til mannúðarverkefna 
í Sýrlandi. Af 780 milljónum runnu 175 sem styrkir til mannúðarverkefna íslenskra borgarasamtaka (þar af 
73,4 milljónir til verkefna tengdum sýrlensku flóttafólki), og 600 milljónir voru framlög til 
alþjóðastofnana  (þar af um 556 milljónir til verkefna tengdum sýrlensku flóttafólki). Líkt og fyrri ár studdi 
Ísland við palestínsk borgarasamtök sem veita konum lagalega ráðgjöf og stuðning (e. Women's Centre for 
Legal Aid and Counselling, WCLAC).  

Á leiðtogafundi um málefni Sýrlands í apríl 2017 tilkynnti utanríkisráðherra að á árunum 2017-2020 
geri íslensk stjórnvöld ráð fyrir að verja árlega að lágmarki 200 milljónum króna til mannúðarverkefna 
stofnana SÞ og borgarasamtaka í Sýrlandi og nágrannaríkjum þess.  

 
 
 
 
 
 

Ísland hefur lagt sitt af mörkum til alþjóðlegs mannúðarstarfs að undanförnu. Megináhersla stuðnings 
íslenskra stjórnvalda var á aðgerðir í Sýrlandi og nágrannaríkjum þess sem miða að því að veita sýrlensku 
flóttafólki nauðsynlega aðstoð, hvort sem það er í formi húsaskjóls, matvælaaðstoðar, heilbrigðisþjónustu 
eða grunnkennslu og sálfræðilegrar aðstoðar fyrir börn og unglinga. Megináherslan er á að styðja við 
verkefni borgarasamtaka og undirstofnana SÞ, þ.m.t. UNHCR, OCHA, CERF, WFP og UNICEF.  

Íslensk stjórnvöld hafa undirritað rammasamninga við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 
(UNHCR), Matvælaáætlun SÞ (WFP), Neyðarsjóð SÞ (CERF) og Samræmingaskrifstofu aðgerða SÞ 
(OCHA) sem felur í sér loforð af hálfu íslenskra stjórnvalda um a.m.k. 50 milljónum króna í óeyrnamerkt 
kjarnaframlög til UNHCR, WFP og CERF og 25 milljónum króna í óeyrnamerkt framlög til OCHA á 
hverju ári næstu þrjú árin. Gerð rammasamninganna er í samræmi við áherslur þróunarsamvinnuáætlunar 
stjórnvalda um aukin fyrirsjáanleg framlög til mannúðaraðstoðar. 
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Tafla 9. Tvíhliða þróunarsamvinna og eyrnamerkt framlög til alþjóðastofnana og félagasamtaka 2013-
2015 
 

 2013 2014 2015 

Verkefni sem hafa jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna að meginmarkmiði 11,6% 10,0% 10,0% 

Verkefni sem ætlað er á marktækan hátt að stuðla að jafnrétti kynjanna og 
valdeflingu kvenna 

76,3% 75,0% 83,0% 

Verkefni sem ekki hafa jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna að markmiði 14,8% 15,0% 7,0% 

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3.4. Starf í þágu friðar 
Á sl. ári voru 20 einstaklingar í verkefnum á vegum Íslensku friðargæslunnar (ÍF), þar af 12 konur og 

átta karlar. Auk þess hafði ÍF umsjón með sex einstaklingum sem voru í verkefnum sem fjármögnuð voru 
af sérstöku varnarmálaframlagi, en þar af voru þrjár konur og þrír karlar. Alls voru níu einstaklingar í 
verkefnum fyrir Atlantshafsbandalagið (NATO) á tímabilinu. Tvær stöður eru mannaðar í aðgerð 
alþjóðasamfélagsins Einarður stuðningur (e. Resolute Support) í Afganistan. Þrír sérfræðingar frá 
Landhelgisgæslunni tóku þátt í þjálfunarverkefni NATO í Jórdaníu. Þá mannar ÍF stöðu jafnréttisfulltrúa í 
höfuðstöðvum NATO og stöðu upplýsingafulltrúa hjá tengslaskrifstofu NATO í Tíblisi í Georgíu.  

 
Verkefni ÍF árið 2016 voru mislöng og var bæði um að ræða nokkurra vikna skammtímastörf og 

sérfræðinga sem voru á vettvangi allt árið. Þrír einstaklingar störfuðu á vegum Matvælaaðstoðar SÞ (World 
Food Programme, WFP) í Afríku, þar af tveir jafnréttisfulltrúar. Þrír sérfræðingar voru við störf hjá 
Flóttamannaaðstoð Palestínumanna (UN Relief and Works Agency for Palestinian Refugees, UNRWA) 
undanfarið ár, tveir í Amman og einn í Jerúsalem. Auk þess var sérfræðingur við störf hjá UNICEF og einn 
hjá UN Women. Tveir sérfræðingar unnu verkefni í hlutastarfi á Íslandi á vegum friðargæsludeildar SÞ. 
Árið 2016 sendi ÍF alls sjö einstaklinga í kosningaeftirlit í Georgíu, Kasakstan, Mongólíu og Montenegró á 
vegum Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE). 

 

 
Alþjóðlegt námskeið var haldið á Íslandi í samstarfi við Samhæfingarskrifstofu aðgerða SÞ í 

mannúðarmálum (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) eins og undanfarin ár. 
Alls sóttu 16 einstaklingar frá ýmsum löndum námskeiðið, þar á meðal fjórir Íslendingar. Sérfræðingar 
OCHA héldu einnig utan um grunnnámskeið ÍF en þar var einnig leitað til íslenskra sérfræðinga, Rauða 
krossins og landsnefndar UN Women í kennslu. Alls sóttu 18 einstaklingar af viðbragðslista ÍF námskeiðið. 
Það var haldið í annað sinn en þar er lögð áhersla á að byggja upp grunnþekkingu þeirra sem skráðir eru á 
viðbragðslista ÍF á mannúðarkerfi Sameinuðu þjóðanna. Námskeiðið byggir á stöðlum Stand-by Partner-
ship Program (SBPP) SÞ sem er samvinna um viðbragðslista SÞ og útsendingaraðila á borð við ÍF. Aukin 
áhersla hefur verið lögð á samstarf af þessu tagi en ÍF er með rammasamninga við OCHA, UNICEF og 
WFP um útsendingu sérfræðinga í gegnum SBPP. Þá veitir UN Women á Íslandi fræðslu til allra útsendra 
sérfræðinga á vegum ÍF um jafnréttismál og framkvæmd ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1325. Aukin áhersla 
hefur verið lögð á öryggismál og sérfræðingar hafa m.a. verið sendir á sérstök öryggisnámskeið í Bretlandi 

Íslenska friðargæslan (ÍF), sem starfar samkvæmt lögum nr. 73/2007, fagnaði 15 ára starfsafmæli í fyrra. 
Að því tilefni var settur á fót starfshópur sem vinnur að mótun og framtíðarsýn ÍF og er von á að 
hópurinn skili skýrslu til ráðherra með tillögum og markmiðum á næstunni.  

Í lok síðasta árs tók ÍF í notkun nýjan viðbragðslista og verkefnagrunn og eru nú rúmlega hundrað 
einstaklingar samþykktir á viðbragðslistann. Opið er fyrir umsóknir um skráningu á viðbragðslistann 
tvisvar á ári, í febrúar og október.  
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fyrir útsendingu og gerður hefur verið samningur um aðgang að sérstakri neyðarþjónustu fyrir sérfræðinga 
á vettvangi.  

 
3.5. Mannúðaraðstoð 
 
Alþjóðastarf 

Þörfin fyrir mannúðaraðstoð hefur aldrei verið meiri en í dag, enda hefur aldrei verið jafnmikill fjöldi 
fólks í heiminum á flótta, flestir vegna langvarandi stríðsátaka, ofbeldis og ofsókna. Um síðustu áramót var 
áætlað að 65 milljónir manna væru á flótta í heiminum. Þegar allir þeir eru taldir, sem þurfa á alþjóðlegri 
mannúðaraðstoð að halda, þ.m.t. þeir sem búa á átakasvæðum eða svæðum sem hafa tekið við miklum 
fjölda flóttamanna, er talið að rúmlega 30 milljónir manna bætist við þessa tölu. Þessi mikla fjölgun 
flóttafólks síðustu ár hefur m.a. átt þátt í að auka straum þess til Evrópu yfir Miðjarðarhafið. Þannig hafa 
hundruð þúsunda manna lagt á sig hættulegt ferðalag í leit að betra lífi. Eina leiðin til að stöðva þennan 
straum flóttafólks, sem langflest er frá óstöðugum svæðum í Mið-Austurlöndum, Afríku og Mið-Asíu, er að 
binda enda á drifkraftana sem knýr fólkið áfram, hvort sem það er stríð, hungursneyð eða almenn fátækt. 
Heimsmarkmiðin byggja á þeirri forsendu að friður og sjálfbær þróun séu órjúfanlega tengd, enda er 16. 
markmiðið helgað friðarmálum og réttarríkinu.  

 

 
   Leiðtogafundur um mannúðarmál (World Humanitarian Summit) í Istanbúl í maí 2016 snerist um þörfina 
fyrir breytta nálgun að framkvæmd mannúðaraðstoðar. Áhersla er lögð á tengslin milli mannúðaraðstoðar, 
þróunarsamvinnu og friðaruppbyggingar; að auka framlög og fyrirsjáanleika framlaga til mannúðar-
stofnana; að auka árangur og áreiðanleika veittrar aðstoðar til nauðstaddra, þ.m.t. aukin framlög til 
sameiginlegra neyðarsjóða og minni eyrnamerkingu framlaga. Ísland tók undir allar kjarnaskuldbindingar 
fundarins og stefnt er að því að allt starf á sviði mannúðarmála taki mið af alþjóðlegu samkomulagi um 
góða starfshætti í mannúðaraðstoð og skuldbindingum Íslands frá fundinum.  

 

 
Ísland hefur á síðustu misserum lagt fram umtalsvert fé til mannúðaraðstoðar, einkanlega vegna 

flóttafólks frá Sýrlandi. Heildarframlög til mannúðaraðstoðar námu um 780 milljónum króna á árinu 2016 
en af þeim komu 500 milljónir af sérstöku framlagi ríkisstjórnarinnar vegna flóttamannavandans frá 
Sýrlandi, auk þess sem Alþingi samþykkti fyrir árslok 50 milljóna króna aukaframlag til mannúðarverkefna 
í Sýrlandi. Af 780 milljónum runnu 175 sem styrkir til mannúðarverkefna íslenskra borgarasamtaka (þar af 
73,4 milljónir til verkefna tengdum sýrlensku flóttafólki), og 600 milljónir voru framlög til 
alþjóðastofnana  (þar af um 556 milljónir til verkefna tengdum sýrlensku flóttafólki). Líkt og fyrri ár studdi 
Ísland við palestínsk borgarasamtök sem veita konum lagalega ráðgjöf og stuðning (e. Women's Centre for 
Legal Aid and Counselling, WCLAC).  

Á leiðtogafundi um málefni Sýrlands í apríl 2017 tilkynnti utanríkisráðherra að á árunum 2017-2020 
geri íslensk stjórnvöld ráð fyrir að verja árlega að lágmarki 200 milljónum króna til mannúðarverkefna 
stofnana SÞ og borgarasamtaka í Sýrlandi og nágrannaríkjum þess.  

 
 
 
 
 
 

Ísland hefur lagt sitt af mörkum til alþjóðlegs mannúðarstarfs að undanförnu. Megináhersla stuðnings 
íslenskra stjórnvalda var á aðgerðir í Sýrlandi og nágrannaríkjum þess sem miða að því að veita sýrlensku 
flóttafólki nauðsynlega aðstoð, hvort sem það er í formi húsaskjóls, matvælaaðstoðar, heilbrigðisþjónustu 
eða grunnkennslu og sálfræðilegrar aðstoðar fyrir börn og unglinga. Megináherslan er á að styðja við 
verkefni borgarasamtaka og undirstofnana SÞ, þ.m.t. UNHCR, OCHA, CERF, WFP og UNICEF.  

Íslensk stjórnvöld hafa undirritað rammasamninga við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 
(UNHCR), Matvælaáætlun SÞ (WFP), Neyðarsjóð SÞ (CERF) og Samræmingaskrifstofu aðgerða SÞ 
(OCHA) sem felur í sér loforð af hálfu íslenskra stjórnvalda um a.m.k. 50 milljónum króna í óeyrnamerkt 
kjarnaframlög til UNHCR, WFP og CERF og 25 milljónum króna í óeyrnamerkt framlög til OCHA á 
hverju ári næstu þrjú árin. Gerð rammasamninganna er í samræmi við áherslur þróunarsamvinnuáætlunar 
stjórnvalda um aukin fyrirsjáanleg framlög til mannúðaraðstoðar. 
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Tafla 10. Framlög vegna mannúðaraðstoðar í Sýrlandi árið 2016: 
 

Stofnun m.kr. 

UNHCR 324.9 

UNRWA 50.0 

WFP 50.0 

UNICEF 48.6 

OCHA-Sýrlandssjóðurinn (SHF) 35.8 

UN Women 24.8 

CERF (vegna Sýrlands og Haítí) 22.4 

Samtals vegna Sýrlands 556.5 

Kjarnaframlög SÞ stofnana og ICRC 31.0 

UNICEF, aðstoð vegna Ekvador 12.1 

Mannúðarverkefni borgarasamtaka 175.0 

Verkefni félagasamtaka í Palestínu 
(WCLAC) 

5.7 

Mannúðaraðstoð samtals 780.3 

 

3.6. Borgarasamtök 
Utanríkisráðuneytið veitti styrki á árinu 2016 til sjö þróunarsamvinnuverkefna íslenskra borgarasamtaka 

að heildarupphæð 86.4 m.kr., auk kynningarverkefnis Hjálparstarfs kirkjunnar að upphæð 500.000 kr. 
Fjögur langtímaverkefni fengu úthlutað opinberu fé, tvö verkefni Rauða krossins á Íslandi og tvö verkefni 
Hjálparstarfs kirkjunnar. Styttri þróunarsamvinnuverkefni voru á vegum Alnæmisbarna, Rauða krossins, 
Hjálparstarfs kirkjunnar og Sambands íslenskra kristniboðsfélaga. Þróunarsamvinnuverkefnin fóru öll nema 
eitt fram í Afríku sunnan Sahara, tvö í Úganda, eitt í Malaví, Eþíópíu, Kenía og eitt verkefni náði til fleiri 
ríkja á svæðinu, en eitt verkefnanna fór fram í Hvíta-Rússlandi. Kynningarverkefnið var framkvæmt á 
Íslandi. Flest verkefnanna lutu að eflingu félagslegra innviða en menntamál voru einnig fyrirferðarmikil, 
auk þess sem stutt var við vatns- og hreinlætismál.  

Utanríkisráðuneytið veitti styrki til tólf verkefna Rauða krossins á Íslandi, Hjálparstarfs kirkjunnar, SOS 
Barnaþorpa og Barnaheilla á sviði neyðar- og mannúðaraðstoðar árið 2016 að heildarupphæð 150 m.kr. Af 
þessari upphæð komu 50 m.kr. af sérstöku framlagi ríkisstjórnarinnar vegna flóttamanna. Fjögur 
verkefnanna voru í Sýrlandi, tvö í Úganda og Eþíópíu, eitt í Líbanon, á Miðjarðarhafi, á Haítí og í Malaví. 
Sex verkefnanna voru til aðstoðar við flóttafólk en einnig var veitt neyðaraðstoð til að draga úr þjáningum 
og minnka skaðann sem fólk á Haítí hafði orðið fyrir í kjölfar fellibylsins Matthíasar og vegna þurrka í 
Eþíópíu og einnig vegna átakanna í Sýrlandi.  
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Tafla 11. Framlög til mannúðar- og þróunarverkefna 2016: 
 

Eftirfarandi langtímaþróunarsamvinnuverkefni voru fjármögnuð árið 2016: 
Hjálparstarf kirkjunnar; þróunar- og neyðarverkefni í Eþíópíu (2 ár) 20.000.000 kr. 
Hjálparstarf kirkjunnar; valdefling ungs fólks í fátækrahverfum Kampala, 
Úganda (3 ár) 

8.789.000 kr. 

Rauði krossinn á Íslandi; aðstoð við geðfatlaða í Hvíta-Rússlandi (2 ár) 15.700.000 kr. 
Rauði krossinn á Íslandi; aukið viðnámsþol nærsamfélaga í Malaví (4 ár) 20.000.000 kr. 
Eftirfarandi styttri þróunarsamvinnuverkefni voru fjármögnuð árið 2016: 
Alnæmisbörn; vatnsverkefni í Úganda 1.800.000 kr. 
Rauði krossinn á Íslandi; upplýsinga- og samskiptatækni 10 landsfélaga 
Rauða krossins í lágtekjuríkjum Afríku 

7.425.000 kr. 

Samband íslenskra kristniboðsfélaga; menntaverkefni í Kenía 12.200.000 kr. 
Eftirfarandi fræðslu- og kynningarverkefni voru fjármögnuð árið 2016: 
Hjálparstarf kirkjunnar; stefnumót við fólk frá Eþíópíu 500.000 kr. 
Eftirfarandi neyðar- og mannúðarverkefni voru fjármögnuð árið 2016: 
Barnaheill; styrkur fyrir svæðasjóð Sýrlands og nágrannaríkja sem 
aðstoðar börn vegna ástandsins í Sýrlandi* 

19.570.000 kr. 

Hjálparstarf kirkjunnar; mannúðaraðstoð á Haítí vegna fellibylsins 
Matthíasar 

20.000.000 kr. 

Hjálparstarf kirkjunnar; neyðaraðstoð vegna straums flóttamanna frá 
Suður-Súdan til Úganda 

20.000.000 kr. 

Hjálparstarf kirkjunnar; neyðaraðstoð vegna þurrka í Eþíópíu 10.000.000 kr. 
Rauði krossinn á Íslandi; björgun flóttamanna og farenda á Miðjarðarhafi 20.000.000 kr. 
Rauði krossinn á Íslandi; stuðningur við flóttamenn frá Suður-Súdan í 
Úganda 

20.000.000 kr. 

Rauði krossinn á Íslandi; mannúðaraðstoð Alþjóðaráðs Rauða krossins 
(ICRC) í Sýrlandi* 

16.643.125 kr. 

Rauði krossinn á Íslandi; stuðningur við innviði Rauða krossins í Líbanon 
v. mikils álags - Stuðningur við sýrlenska flóttamenn* 

13.786.875 kr. 

Rauði krossinn á Íslandi; aukið fæðuöryggi í Malaví 9.000.000 kr. 
Rauði krossinn á Íslandi; mannúðaraðstoð Alþjóðaráðs Rauða krossins 
(ICRC) í Sýrlandi 

8.406.475 kr. 

SOS Barnaþorp; neyðaraðstoð í Sýrlandi III. hluti 15.000.000 kr. 
SOS Barnaþorp; neyðaraðstoð í Eþíópíu 12.500.000 kr. 

* Sérstakt framlag ríkisstjórnarinnar vegna flóttafólks 

3.7. Upplýsingagjöf og fræðslustarf 
Á vegum ráðuneytisins er lögð áhersla á upplýsingagjöf og fræðslustarf á sviði þróunarsamvinnu, bæði 

um  strauma og stefnur í málaflokknum í heild og verkefni sem Íslendingar styðja eða standa að í 
alþjóðlegri þróunarsamvinnu, tvíhliða- og marghliða. Flestar vikur ársins kemur út veftímaritið Heimsljós 
sem fjallar jöfnum höndum um það helsta sem er á baugi í þróunar- og mannúðarmálum og verkefni sem 
unnin eru fyrir íslenskt þróunarfé.  

Ráðuneytið rekur sérstakan vef um þróunarsamvinnu, Iceida.is, þar sem safnað er saman á einn stað 
upplýsingum um starfsemi málaflokksins.. Á vefnum eru fréttir, myndbönd og tölublöð Heimsljóss, auk 
þess sem þar er að finna gagngrunn verkefna, úttektir, verkefnaskjöl og margvíslegt annað efni um þátttöku 
Íslands í alþjóðlegri þróunarsamvinnu. Ráðuneytið er einnig með síðu á Facebook sem uppfærð er nánast 
daglega með nýju efni og birtir einnig upplýsingar á Twitter. Í kynningar- og fræðslustarfi leggur 
ráðuneytið sérstaka áherslu á samstarf og fjárhagslegan stuðning við borgarasamtökin, einkum landsnefndir 
Sameinuðu þjóðastofnana, UNICEF og UN Women, og Félag Sameinuðu þjóðanna. Þá veitir ráðuneytið 
sérstaka kynningarstyrki til borgarasamtaka. 

 
3.8. Úttektir og árangur 

Úttektir skipa mikilvægan sess í verklagi þróunarsamvinnu, enda skila þær þekkingu um árangur 
verkefna og þann lærdóm sem draga má af því sem vel gengur og þess sem betur mætti fara. Á árinu 2016 
var unnið markvisst að því að innleiða heildrænt kerfi úttekta og eftirlit á þróunarsamvinnuskrifstofu 
utanríkisráðuneytisins (ÞSS). Bæði var byggt á þeim verkferlum sem þróaðir höfðu verið áður hjá 
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Tafla 10. Framlög vegna mannúðaraðstoðar í Sýrlandi árið 2016: 
 

Stofnun m.kr. 

UNHCR 324.9 

UNRWA 50.0 

WFP 50.0 

UNICEF 48.6 

OCHA-Sýrlandssjóðurinn (SHF) 35.8 

UN Women 24.8 

CERF (vegna Sýrlands og Haítí) 22.4 

Samtals vegna Sýrlands 556.5 

Kjarnaframlög SÞ stofnana og ICRC 31.0 

UNICEF, aðstoð vegna Ekvador 12.1 

Mannúðarverkefni borgarasamtaka 175.0 

Verkefni félagasamtaka í Palestínu 
(WCLAC) 

5.7 

Mannúðaraðstoð samtals 780.3 

 

3.6. Borgarasamtök 
Utanríkisráðuneytið veitti styrki á árinu 2016 til sjö þróunarsamvinnuverkefna íslenskra borgarasamtaka 

að heildarupphæð 86.4 m.kr., auk kynningarverkefnis Hjálparstarfs kirkjunnar að upphæð 500.000 kr. 
Fjögur langtímaverkefni fengu úthlutað opinberu fé, tvö verkefni Rauða krossins á Íslandi og tvö verkefni 
Hjálparstarfs kirkjunnar. Styttri þróunarsamvinnuverkefni voru á vegum Alnæmisbarna, Rauða krossins, 
Hjálparstarfs kirkjunnar og Sambands íslenskra kristniboðsfélaga. Þróunarsamvinnuverkefnin fóru öll nema 
eitt fram í Afríku sunnan Sahara, tvö í Úganda, eitt í Malaví, Eþíópíu, Kenía og eitt verkefni náði til fleiri 
ríkja á svæðinu, en eitt verkefnanna fór fram í Hvíta-Rússlandi. Kynningarverkefnið var framkvæmt á 
Íslandi. Flest verkefnanna lutu að eflingu félagslegra innviða en menntamál voru einnig fyrirferðarmikil, 
auk þess sem stutt var við vatns- og hreinlætismál.  

Utanríkisráðuneytið veitti styrki til tólf verkefna Rauða krossins á Íslandi, Hjálparstarfs kirkjunnar, SOS 
Barnaþorpa og Barnaheilla á sviði neyðar- og mannúðaraðstoðar árið 2016 að heildarupphæð 150 m.kr. Af 
þessari upphæð komu 50 m.kr. af sérstöku framlagi ríkisstjórnarinnar vegna flóttamanna. Fjögur 
verkefnanna voru í Sýrlandi, tvö í Úganda og Eþíópíu, eitt í Líbanon, á Miðjarðarhafi, á Haítí og í Malaví. 
Sex verkefnanna voru til aðstoðar við flóttafólk en einnig var veitt neyðaraðstoð til að draga úr þjáningum 
og minnka skaðann sem fólk á Haítí hafði orðið fyrir í kjölfar fellibylsins Matthíasar og vegna þurrka í 
Eþíópíu og einnig vegna átakanna í Sýrlandi.  
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Tafla 11. Framlög til mannúðar- og þróunarverkefna 2016: 
 

Eftirfarandi langtímaþróunarsamvinnuverkefni voru fjármögnuð árið 2016: 
Hjálparstarf kirkjunnar; þróunar- og neyðarverkefni í Eþíópíu (2 ár) 20.000.000 kr. 
Hjálparstarf kirkjunnar; valdefling ungs fólks í fátækrahverfum Kampala, 
Úganda (3 ár) 

8.789.000 kr. 

Rauði krossinn á Íslandi; aðstoð við geðfatlaða í Hvíta-Rússlandi (2 ár) 15.700.000 kr. 
Rauði krossinn á Íslandi; aukið viðnámsþol nærsamfélaga í Malaví (4 ár) 20.000.000 kr. 
Eftirfarandi styttri þróunarsamvinnuverkefni voru fjármögnuð árið 2016: 
Alnæmisbörn; vatnsverkefni í Úganda 1.800.000 kr. 
Rauði krossinn á Íslandi; upplýsinga- og samskiptatækni 10 landsfélaga 
Rauða krossins í lágtekjuríkjum Afríku 

7.425.000 kr. 

Samband íslenskra kristniboðsfélaga; menntaverkefni í Kenía 12.200.000 kr. 
Eftirfarandi fræðslu- og kynningarverkefni voru fjármögnuð árið 2016: 
Hjálparstarf kirkjunnar; stefnumót við fólk frá Eþíópíu 500.000 kr. 
Eftirfarandi neyðar- og mannúðarverkefni voru fjármögnuð árið 2016: 
Barnaheill; styrkur fyrir svæðasjóð Sýrlands og nágrannaríkja sem 
aðstoðar börn vegna ástandsins í Sýrlandi* 

19.570.000 kr. 

Hjálparstarf kirkjunnar; mannúðaraðstoð á Haítí vegna fellibylsins 
Matthíasar 

20.000.000 kr. 

Hjálparstarf kirkjunnar; neyðaraðstoð vegna straums flóttamanna frá 
Suður-Súdan til Úganda 

20.000.000 kr. 

Hjálparstarf kirkjunnar; neyðaraðstoð vegna þurrka í Eþíópíu 10.000.000 kr. 
Rauði krossinn á Íslandi; björgun flóttamanna og farenda á Miðjarðarhafi 20.000.000 kr. 
Rauði krossinn á Íslandi; stuðningur við flóttamenn frá Suður-Súdan í 
Úganda 

20.000.000 kr. 

Rauði krossinn á Íslandi; mannúðaraðstoð Alþjóðaráðs Rauða krossins 
(ICRC) í Sýrlandi* 

16.643.125 kr. 

Rauði krossinn á Íslandi; stuðningur við innviði Rauða krossins í Líbanon 
v. mikils álags - Stuðningur við sýrlenska flóttamenn* 

13.786.875 kr. 

Rauði krossinn á Íslandi; aukið fæðuöryggi í Malaví 9.000.000 kr. 
Rauði krossinn á Íslandi; mannúðaraðstoð Alþjóðaráðs Rauða krossins 
(ICRC) í Sýrlandi 

8.406.475 kr. 

SOS Barnaþorp; neyðaraðstoð í Sýrlandi III. hluti 15.000.000 kr. 
SOS Barnaþorp; neyðaraðstoð í Eþíópíu 12.500.000 kr. 

* Sérstakt framlag ríkisstjórnarinnar vegna flóttafólks 

3.7. Upplýsingagjöf og fræðslustarf 
Á vegum ráðuneytisins er lögð áhersla á upplýsingagjöf og fræðslustarf á sviði þróunarsamvinnu, bæði 

um  strauma og stefnur í málaflokknum í heild og verkefni sem Íslendingar styðja eða standa að í 
alþjóðlegri þróunarsamvinnu, tvíhliða- og marghliða. Flestar vikur ársins kemur út veftímaritið Heimsljós 
sem fjallar jöfnum höndum um það helsta sem er á baugi í þróunar- og mannúðarmálum og verkefni sem 
unnin eru fyrir íslenskt þróunarfé.  

Ráðuneytið rekur sérstakan vef um þróunarsamvinnu, Iceida.is, þar sem safnað er saman á einn stað 
upplýsingum um starfsemi málaflokksins.. Á vefnum eru fréttir, myndbönd og tölublöð Heimsljóss, auk 
þess sem þar er að finna gagngrunn verkefna, úttektir, verkefnaskjöl og margvíslegt annað efni um þátttöku 
Íslands í alþjóðlegri þróunarsamvinnu. Ráðuneytið er einnig með síðu á Facebook sem uppfærð er nánast 
daglega með nýju efni og birtir einnig upplýsingar á Twitter. Í kynningar- og fræðslustarfi leggur 
ráðuneytið sérstaka áherslu á samstarf og fjárhagslegan stuðning við borgarasamtökin, einkum landsnefndir 
Sameinuðu þjóðastofnana, UNICEF og UN Women, og Félag Sameinuðu þjóðanna. Þá veitir ráðuneytið 
sérstaka kynningarstyrki til borgarasamtaka. 

 
3.8. Úttektir og árangur 

Úttektir skipa mikilvægan sess í verklagi þróunarsamvinnu, enda skila þær þekkingu um árangur 
verkefna og þann lærdóm sem draga má af því sem vel gengur og þess sem betur mætti fara. Á árinu 2016 
var unnið markvisst að því að innleiða heildrænt kerfi úttekta og eftirlit á þróunarsamvinnuskrifstofu 
utanríkisráðuneytisins (ÞSS). Bæði var byggt á þeim verkferlum sem þróaðir höfðu verið áður hjá 
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Þróunarsamvinnustofnun (ÞSSÍ) og aðlögun þeirra að starfi þróunarsamvinnuskrifstofu (ÞSS), sem og 
þeirri vinnu sem verið hafði í gangi hjá ÞSS. Unnið var að úttektarstefnu þar sem markmið og framkvæmd 
úttekta eru skilgreind í samræmi við alþjóðlegt verklag og kröfur OECD/DAC um úttektir.  

Árið 2013 var lögð fram jafnréttisstefna í þróunarsamvinnu Íslands sem leggur áherslu á að jafnréttismál 
skuli höfð að leiðarljósi í allri þróunarsamvinnu, bæði sem þverlægt málefni og sem sértækt markmið. Brátt 
mun hefjast úttekt á framkvæmd jafnréttisstefnunnar 2013-2016 þar sem bæði verður litið til þess árangurs 
sem náðst hefur í innleiðingu hennar en einnig mun í úttektinni verða leitast við að draga lærdóm af því 
sem betur má fara og skilgreina leiðir til að bæta samþættingu jafnréttismála í þróunarsamstarfi. 

Alls lauk vinnu við fjórar úttektir á árinu: 1) úttekt á spítalanum í Monkey Bay í Malaví, 2) 
miðannarúttekt á jarðhitaverkefni, 3) sameiginleg úttekt með Norðmönnum á fiskisamstarfi í Mósambík og 
4) áreiðanleikakönnun á félagasamstökum. Stærsta úttekt, sem ráðist hefur verið í frá upphafi, var í 
undirbúningi 2016 en þar er um að ræða úttekt á starfi og árangri skóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna á 
Íslandi. Verkefnið fór í útboð í samstarfi við Ríkiskaup undir lok árs og í nóvember var sænska fyrirtækið 
NIRAS/Indevelop ráðið til verksins en það hefur m.a. mikla reynslu af úttektum á þróunarverkefnum fyrir 
sænsku þróunarsamvinnustofnunina SIDA. Verkefnið fór formlega af stað í desember og munu niðurstöður 
úttektarinnar liggja fyrir í ágúst 2017.  
 
3.9. Markmið og starfið framundan 

1. Markmið íslenskra stjórnvald taka mið af Heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra þróun. Unnið 
verður að einu yfirmarkmiði: Að draga úr fátækt og stuðla að almennri velferð á grundvelli 
jafnréttis og sjálfbærrar þróunar og þremur meginmarkmiðum:   
a.  Bæta lífsskilyrði og auka tækifæri fólks með sterkari félagslegum innviðum, með jafnrétti að 

leiðarljósi.  
b. Bæta fæðuöryggi og örva hagþróun á grundvelli jafnaðar og sjálfbærrar auðlindanýtingar m.a. 

með áherslu á nýtingu íslenskrar sérþekkingar. 
c. Auka viðnámsþrótt samfélaga og flýta endurreisn með aukinni samhæfingu mannúðaraðstoðar 

og þróunarsamvinnu. 
2. Fram verður haldið vinnu við mótun stefnu stjórnvalda á sviði  alþjóðlegrar þróunarsamvinnu 

fyrir næstu fimm árin. Verður hún lögð fyrir Alþingi ásamt aðgerðaráætlun til tveggja ára. 
3. Í starfinu framundan fá viðskiptamál aukið vægi en skoðað verður með hvaða hætti hægt er að 

veita þróunarríkjum stuðning á því sviði. Í því samhengi hefur sérstakur vinnuhópur verið settur á 
fót sem ætlað er að kortleggja hlutverk og mögulega aðkomu atvinnulífsins, ásamt því sem 
kannað verður með hvaða hætti er hægt að nýta íslenska sérþekkingu betur í þágu sjálfbærrar 
þróunar.  

4. Unnið verður úr niðurstöðum úr jafningarýni DAC og skoðað með hvaða hætti hægt er að nýta 
tillögurnar sem þar koma fram til að styrkja starfsemina og bæta starfið.  

5. Unnið verður að því að setja á fót alþjóðlega stofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi sem 
verði regnhlífarstofnun fyrir þá fjóra skóla HSÞ sem staðsettir eru á Íslandi. Gert er ráð fyrir að 
hún verði hluti af HSÞ og alþjóðastofnun undir formerkjum SÞ. Niðurstöður úttektar á skólum 
HSÞ á Íslandi, sem væntanlegar eru í ágúst 2017, verða nýttar í þá vinnu.  

6. Skil á skýrslu starfshóps um framtíðarsýn og markmið Íslensku friðargæslunnar. 
7. Í Malaví er verið að ljúka við gerð nýrrar fjögurra ára verkefnastoðar með héraðsyfirvöldum í 

Mangochi héraði, jafnframt því sem fyrirhuguð er úttekt á fyrri áfanga verkefnastoðarinnar.  
8. Undirbúningur fyrir formennsku Íslands í kjördæmissamsstarfi Norðurlanda og Eystrasaltsríkja 

hjá Alþjóðabankanum 2019, og einnig setu í þróunarsamvinnunefnd Alþjóðabankans og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir hönd kjördæmis Norðurlanda og Eystrasaltsríkja árið 2019. 
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MARKMIÐ OG AÐGERÐIR: IV. ÞRÓUNARSAMVINNA 

 
Nr Markmið HM # Mælikvarðar Staða 2016 Viðmið 2018 Viðmið 2022 

1 

Bæta 
lífsskilyrði 
og auka 
tækifæri 
fólks með 
sterkari 
félags-
legum 
innviðum, 
með 
jafnrétti að 
leiðarljósi. 

4 

Menntun: 
Betur búnir 
skólar í 
samstarfs-
héraði í 
Mangochi 
héraði í 
Malaví (dæmi) 
til að sinna 
grunn-
menntun barna 
og unglinga.  
 

Malaví 
(landsvísir 
2012):  
60% barna á 
grunnskóla-
aldri í 
héraðinu eru 
skráðir í 
skóla. 

Verkefnaskjal 2012-2017: Bætt aðstaða 
í 12 skólum sem 34 þúsund börn heyra 
undir. 
 52 nýjar kennslustofur 
 36 kennarahús 
 48 kamra  
 96 vatnsaðstaða 
 Skólahúsgögn í 200 kennslu-

stofur 
 Viðhald húsnæðis 
 Námsgögn  
 60 nýir kennarar 

Verður uppfært 
samkvæmt nýju 
verkefnaskjali. 

3 

Heilsa: 
Hlutfall 
mæðra- og 
barnadauða í 
Mangochi 
héraði 
(Malaví). 

Malaví 
(landsvísir, 
2010):  
Mæðra-
dauði 
31/1000 
Ungbarna-
dauði 
66/1000.  

Verkefnaskjal 2012-2017 – 
Heilbrigðis-þjónusta sem nær til 1 
milljónar íbúa. 
 Ný fæðingardeild við héraðs-

spítalann. 
 4 fæðingardeildir á heilsu-

gæslustöðvum. 
 11 biðskýli við fæðingardeildir. 
 10 heilsuskýli í dreifbýli. 
 5 sjúkra-bifreiðar. 

Verður uppfært 
samkvæmt nýju 
verkefnaskjali. 

6 

Vatn: Fjöldi 
heimila og 
skóla með 
aðgang að og 
not af aðstöðu 
með heilnæmu 
vatni og bættri 
salernisað-
stöðu á þeim 
svæðum sem 
samstarfs-
verkefni nær 
til í Zambésía 
fylki í 
Mósambík).  

Mósambík 
(Zambésía 
fylki, 2014): 
74% hafa 
ekki aðgang 
að hreinu 
vatni í 
fylkinu og 
75% gera 
þarfir sínar 
á víðavangi. 

 

Verkefnaskjal 2014-2017 
 Vatn: 48 þúsund nýir notendur. 
 Kamrar: 300 þúsund nýir notendur  
 Skólar 14 þúsund nemendur með 

bættan aðgang. 

Verður uppfært 
samkvæmt nýju 
verkefnaskjali. 
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Þróunarsamvinnustofnun (ÞSSÍ) og aðlögun þeirra að starfi þróunarsamvinnuskrifstofu (ÞSS), sem og 
þeirri vinnu sem verið hafði í gangi hjá ÞSS. Unnið var að úttektarstefnu þar sem markmið og framkvæmd 
úttekta eru skilgreind í samræmi við alþjóðlegt verklag og kröfur OECD/DAC um úttektir.  

Árið 2013 var lögð fram jafnréttisstefna í þróunarsamvinnu Íslands sem leggur áherslu á að jafnréttismál 
skuli höfð að leiðarljósi í allri þróunarsamvinnu, bæði sem þverlægt málefni og sem sértækt markmið. Brátt 
mun hefjast úttekt á framkvæmd jafnréttisstefnunnar 2013-2016 þar sem bæði verður litið til þess árangurs 
sem náðst hefur í innleiðingu hennar en einnig mun í úttektinni verða leitast við að draga lærdóm af því 
sem betur má fara og skilgreina leiðir til að bæta samþættingu jafnréttismála í þróunarsamstarfi. 

Alls lauk vinnu við fjórar úttektir á árinu: 1) úttekt á spítalanum í Monkey Bay í Malaví, 2) 
miðannarúttekt á jarðhitaverkefni, 3) sameiginleg úttekt með Norðmönnum á fiskisamstarfi í Mósambík og 
4) áreiðanleikakönnun á félagasamstökum. Stærsta úttekt, sem ráðist hefur verið í frá upphafi, var í 
undirbúningi 2016 en þar er um að ræða úttekt á starfi og árangri skóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna á 
Íslandi. Verkefnið fór í útboð í samstarfi við Ríkiskaup undir lok árs og í nóvember var sænska fyrirtækið 
NIRAS/Indevelop ráðið til verksins en það hefur m.a. mikla reynslu af úttektum á þróunarverkefnum fyrir 
sænsku þróunarsamvinnustofnunina SIDA. Verkefnið fór formlega af stað í desember og munu niðurstöður 
úttektarinnar liggja fyrir í ágúst 2017.  
 
3.9. Markmið og starfið framundan 

1. Markmið íslenskra stjórnvald taka mið af Heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra þróun. Unnið 
verður að einu yfirmarkmiði: Að draga úr fátækt og stuðla að almennri velferð á grundvelli 
jafnréttis og sjálfbærrar þróunar og þremur meginmarkmiðum:   
a.  Bæta lífsskilyrði og auka tækifæri fólks með sterkari félagslegum innviðum, með jafnrétti að 
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hjá Alþjóðabankanum 2019, og einnig setu í þróunarsamvinnunefnd Alþjóðabankans og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir hönd kjördæmis Norðurlanda og Eystrasaltsríkja árið 2019. 
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MARKMIÐ OG AÐGERÐIR: IV. ÞRÓUNARSAMVINNA 

 
Nr Markmið HM # Mælikvarðar Staða 2016 Viðmið 2018 Viðmið 2022 

1 

Bæta 
lífsskilyrði 
og auka 
tækifæri 
fólks með 
sterkari 
félags-
legum 
innviðum, 
með 
jafnrétti að 
leiðarljósi. 

4 

Menntun: 
Betur búnir 
skólar í 
samstarfs-
héraði í 
Mangochi 
héraði í 
Malaví (dæmi) 
til að sinna 
grunn-
menntun barna 
og unglinga.  
 

Malaví 
(landsvísir 
2012):  
60% barna á 
grunnskóla-
aldri í 
héraðinu eru 
skráðir í 
skóla. 

Verkefnaskjal 2012-2017: Bætt aðstaða 
í 12 skólum sem 34 þúsund börn heyra 
undir. 
 52 nýjar kennslustofur 
 36 kennarahús 
 48 kamra  
 96 vatnsaðstaða 
 Skólahúsgögn í 200 kennslu-

stofur 
 Viðhald húsnæðis 
 Námsgögn  
 60 nýir kennarar 

Verður uppfært 
samkvæmt nýju 
verkefnaskjali. 

3 

Heilsa: 
Hlutfall 
mæðra- og 
barnadauða í 
Mangochi 
héraði 
(Malaví). 

Malaví 
(landsvísir, 
2010):  
Mæðra-
dauði 
31/1000 
Ungbarna-
dauði 
66/1000.  

Verkefnaskjal 2012-2017 – 
Heilbrigðis-þjónusta sem nær til 1 
milljónar íbúa. 
 Ný fæðingardeild við héraðs-

spítalann. 
 4 fæðingardeildir á heilsu-

gæslustöðvum. 
 11 biðskýli við fæðingardeildir. 
 10 heilsuskýli í dreifbýli. 
 5 sjúkra-bifreiðar. 

Verður uppfært 
samkvæmt nýju 
verkefnaskjali. 

6 

Vatn: Fjöldi 
heimila og 
skóla með 
aðgang að og 
not af aðstöðu 
með heilnæmu 
vatni og bættri 
salernisað-
stöðu á þeim 
svæðum sem 
samstarfs-
verkefni nær 
til í Zambésía 
fylki í 
Mósambík).  

Mósambík 
(Zambésía 
fylki, 2014): 
74% hafa 
ekki aðgang 
að hreinu 
vatni í 
fylkinu og 
75% gera 
þarfir sínar 
á víðavangi. 

 

Verkefnaskjal 2014-2017 
 Vatn: 48 þúsund nýir notendur. 
 Kamrar: 300 þúsund nýir notendur  
 Skólar 14 þúsund nemendur með 

bættan aðgang. 

Verður uppfært 
samkvæmt nýju 
verkefnaskjali. 
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2 

Bæta fæðu-
öryggi og 
örva hag-
þróun á 
grundvelli 
jafnaðar og 
sjálfbærrar 
auðlinda-
nýtingar 
m.a. með 
nýtingu á 
íslenskri 
sér-
þekkingu. 

2, 14 

Fiskimál: 
Fjöldi 
útskrifaðra 
nemenda úr 
Sjávarútvegs-
skóla HSÞ og 
fjöldi 
þátttakenda í 
styttri 
námskeiðum á 
hans vegum í 
þróunarríkjum 
á ári. 

 

23 
útskrifaðir 
nemendur 
og 59 
þátttakendur 
í styttri 
nám-
skeiðum. 

Áætlaður fjöldi er ekki til en miðað við 
þróun nemendafjölda síðustu ár gæti 
hann verið á bilinu 22-24 nemendur. 
Fjöldi þátttakenda í styttri námskeiðum 
er óþekktur. 

Áætlaður fjöldi 
er ekki til en 
miðað við þróun 
nemendafjölda 
síðustu ár gæti 
hann verið á 
bilinu 24-28 
nemendur. 
Fjöldi 
þátttakenda í 
styttri nám- 
skeiðum er 
óþekktur. 

7 

Orkumál: 
Fjöldi 
útskrifaðra 
nemenda úr 
Jarðhitaskóla 
HSÞ og 
þátttakendur í 
styttri 
námskeiðum á 
hans vegum í 
þróunar-
löndum 
 á ári. 

 

34 
útskrifaðir 
nemendur 
og u.þ.b. 
133 
þátttakendur 
í styttri 
nám-
skeiðum. 

Áætlaður fjöldi er ekki til en miðað við 
þróun nemendafjölda síðustu ár gæti 
hann verið á bilinu 28-32 nemendur 
[nemendum fækkar vegna þess að 
samstarfi við einn samstarfsaðila hefur 
verið hætt]. Fjöldi þátttakenda í styttri 
námskeiðum er óþekktur. 

Áætlaður fjöldi 
er ekki til en 
miðað við þróun 
nemendafjölda 
síðustu ár gæti 
hann verið á 
bilinu 32-36 
nemendur. 
Fjöldi 
þátttakenda í 
styttri nám-
skeiðum er 
óþekktur. 

15 

Landgræðsla:  
Fjöldi 
útskrifaðra 
nemenda úr 
Landgræðslu-
skóla HSÞ og 
þátttakendur í 
styttri 
námskeiðum á 
hans vegum í 
þróunar-
löndum á ári. 

11 
útskrifaðir 
nemendur. 

Áætlaður fjöldi er ekki til en miðað við 
þróun nemendafjölda síðustu ár gæti 
hann verið á bilinu 15-17 nemendur.  Áætlaður fjöldi 

er ekki til en 
miðað við þróun 
nemendafjölda 
síðustu ár gæti 
hann verið á 
bilinu 17-21 
nemendur. 

3 

Auka 
viðnáms-
þrótt 
samfélaga 
og flýta 
endurreisn 
með 
aukinni 
sam-
hæfingu 
mannúðar-
aðstoðar 
og 
þróunar-
samvinnu. 

17 

Mannúðar-
aðstoð: 
Heildarfjöldi 
ramma-
samninga við 
áherslu-
stofnanir og 
íslensk 
borgara-
samtök. 

1 6 6 
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Nr Tengist 
mark-

miði nr. 

Aðgerð Tímaáætlun Ábyrgðar-aðili 

1 1 Menntun: Samstarfsverkefni í grunnmenntun í Úganda 
(Buikwe og Kangala) og Malaví (Mangochi).  2017-2018 UTN 

2 1 Heilsa: Samstarfsverkefni í heilbrigðiþjónustu með 
héraðsyfirvöldum í Mangochi héraði í Malaví. Stuðningur 
við UNCEF í Palestínu.  

2017-2018 UTN 

3 1 Vatn: Samstarfsverkefni í vatns- og hreinlætisþjónustu með 
héraðsyfirvöldum í Úganda (Buikwe) og Malaví 
(Mangochi). Stuðningur við UNICEF í Mósambík 
(Zambesía).  

2017-2018 UTN 

4 2 Fiskimál: Samstarfsverkefni með Noregi á sviði fiskimála 
með fiskimálaráðuneyti Mósambík, stuðningur við 
Sjávarútvegsskóla HSÞ á Íslandi og fiskisamstarf innan 
Alþjóðabankans. 

2017-2018 UTN 

5 2 
Jarðhiti: Stuðningur við jarðhitarannsóknir í Austur-Afríku, 
Jarðhitaskóla HSÞ á Íslandi, ESMAP innan Alþjóðabankans 
og SE4ALL. 

2017-2018 UTN 

6 2 Landgræðsla: Stuðningur við Landgræðsluskóla HSÞ á 
Íslandi. 2017-2018 UTN 

7 3 Mannúðaraðstoð: Framlög til OCHA, CERF, UNHCR, 
WFP og ICRC. Rammasamningar við borgarasamtök og 
áherslustofnanir. Eyrnamerkt framlög og liðsafli til 
áherslustofnana, ICRC, 
Alþjóðabjörgunarsveitarinnar/Landsbjargar.  

2017-2018 

UTN  
 
 
 

Það athugast að ofangreindur listi er ekki tæmandi og endurspeglar ekki alla opinbera þróunarsamvinnu Íslands. 
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Það athugast að ofangreindur listi er ekki tæmandi og endurspeglar ekki alla opinbera þróunarsamvinnu Íslands. 
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