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FRÁSÖGN
af janúarfundum Norðurlandaráðs í Ósló 24.−25. janúar 2012
Janúarfundir Norðurlandaráðs voru haldnir í Ósló 24.−25. janúar sl. Af hálfu Íslandsdeildar
Norðurlandaráðs sóttu fundina Helgi Hjörvar formaður, Álfheiður Ingadóttir, Árni Þór
Sigurðsson, Bjarni Benediktsson, Jón Gunnarsson, Lúðvík Geirsson og Siv Friðleifsdóttir, auk
Lárusar Valgarðssonar ritara. Helstu mál á dagskrá voru árleg ESB-greinargerð Norrænu
ráðherranefndarinnar, þingfundur Norðurlandaráðs í Alþingi, stjórnsýsluhindranir, velferðarkerfi
framtíðarinnar og leiðtogahlutverk Norðurlanda í baráttunni gegn loftslagsbreytingum.
Forsætisnefnd afgreiddi úr nefnd tillögu um árlega ESB-greinargerð Norrænu
ráðherranefndarinnar. Í nefndaráliti segir að greinargerðin skuli vera skrifleg og að hún skuli
lögð fram á þingi Norðurlandaráðs. Í henni skuli vera fjallað um aðgerðir norrænu
ríkisstjórnanna varðandi sameiginlega norræna hagsmuni gagnvart ESB, sem og aðgerðir
Norrænu ráðherranefndarinnar í sama tilgangi. Tillagan verður til lokaafgreiðslu á þingfundi
Norðurlandaráðs í Reykjavík 23. mars nk.
Enn fremur ákvað forsætisnefnd að þingfundur Norðurlandaráðs 23. mars nk. yrði
haldinn í þingsal Alþingis og samþykkti þingsköp þar um. Það er í fyrsta skipti sem þingfundur
ráðsins er haldinn í salarkynnum Alþingis. Á þingfundinum verða auk tillagna á sviði fagnefnda
teknar fyrir tillögur um norðurslóðir við sérstaka þemaumræðu um það málefni. Við umræðuna
um norðurslóðir verður meðal annars teknar fyrir tillaga Íslandsdeildar Norðurlandaráðs um
fjármögnun björgunarviðbúnaðar á norðurslóðum og tillaga forsætisnefndar um sameiginlega
norðurslóðaáætlun Norðurlanda.
Gestir á fundi forsætisnefndar voru Rigmor Aasrud, formaður Norrænu ráðherranefndar
ráðherra um norræn samstarfsmál, sem kynnti formennskuáætlun Noregs í Norrænu
ráðherranefndinni árið 2012, og fulltrúar í nefnd um afnám stjórnsýsluhindrana vegna
umfjöllunar um norrænar þingumræður um stjórnsýsluhindranir milli Norðurlanda í apríl nk. Þá
munu fara fram umræður á svipuðum tíma í norrænu þingunum um stjórnsýsluhindranir, sem
eru kerfisbundnar hindranir yfir landamæri Norðurlanda vegna mismunandi reglna hjá hinu
opinbera í löndunum, sem torvelda flutninga eða möguleika einstaklinga að nýta sér réttindi sín
milli Norðurlanda eða hamla viðskiptum fyrirtækja og einstaklinga. Í Alþingi verður umræðan
24. apríl.
Málþing var haldið um velferð framtíðarinnar á Norðurlöndum, þar sem fjallað var um
samspil hins opinbera, einkaaðila og frjálsra félagasamtaka í velferðarmálum. Fjöldi sérfræðinga
frá hinu opinbera og einkafyrirtækjum tóku til máls um þróun velferðargeirans, og þá
sérstaklega þörfina á velferðartækni, en samstarf hefur aukist um þróun nýrra og nýskapandi
lausna fyrir velferðargeirann milli hins opinbera og einkafyrirtækja á Norðurlöndum. Aukin
samkeppni einkafyrirtækja í heilbrigðisgreinum um verkefni fyrir hið opinbera eykur jafnframt
þrýsting á frjáls félagasamtök, sem hafa í gegnum tíðina lagt mikið af mörkum í
umönnunarverkefnum. Gediminas Navaitis, formaður velferðarnefndar Eystrasaltsþingsins, lýsti
reynslu Eystrasaltsríkjanna af samstarfi í heilbrigðismálum. Meðal þess sem samstarfið tekur til
er innkaup á lyfjum, sem sparar ríkjunum háar upphæðir. Siv Friðleifsdóttir, formaður
velferðarnefndar, sagði að norrænu löndin hefðu margt gott fram að færa hvert fyrir sig, og hægt
væri að styrkja samstarf landanna frekar sem og samstarf Norðurlanda við Eystrasaltsríkin.
Þá var haldið málþing um leiðtogahlutverk Norðurlanda í baráttunni gegn
loftslagsbreytingum. Aðalfyrirlesari var Yvo de Boer, fyrrverandi yfirmaður loftslagsmála hjá
Sameinuðu þjóðunum. Hann var ekki sérlega vongóður um framtíðina og sagði lítið hafa breyst
í baráttunni gegn loftslagsbreytingunum frá því á loftslagsráðstefnunni í Ríó árið 1992. Boer
taldi þó að alþjóðlegur sáttmáli í loftslagsmálum væri eina leiðin til framfara. Þar sem meira en

85% af fjárfestingum í orkuiðnaði væri í einkageiranum, þá hefðu fyrirtækin þörf fyrir stöðugt
rekstrarumhverfi í formi sáttmála til að gera langtímaáætlanir. Einnig þyrfti að færa rök fyrir því
í hverju landi fyrir sig hvernig grænar fjárfestingar borguðu sig. Hér væri, að áliti Boer, þörf
fyrir að Norðurlöndin tækju að sér leiðtogahlutverk.
Frekari upplýsingar má nálgast hjá ritara Íslandsdeildar Norðurlandaráðs og á vefsvæðinu
www.norden.org.

