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Verkefna- og fjárhagsáætlun 2017

Árið 2014 hófust víðtækar umbætur 
á norrænu samstarfi undir 
yfirskriftinni „Ný Norðurlönd“. 
Norrænu samstarfsráðherrarnir 
ákváðu síðan á árinu 2016 að hefja 
nýjan áfanga í umbótastarfinu. 
Markmiðið er að samstarfið skipti 
máli fyrir löndin, atvinnulífið og 
borgarasamfélagið. 

Fjárhagsáætlunin er mikilvægt tæki 
til stjórnunar og forgangsröðunar 
í norrænu samstarfi. Þá hafa 
stór samfélagsleg viðfangsefni 
áhrif á norrænt samstarf. Til 
að mynda hvernig brugðist 
er við landfræðipólitískum 
breytingum, fólksflutningum 
og loftslagsvandanum. Aukinn 
áhugi umheimsins á norrænum 
lausnum skapar ný sóknarfæri. 
Samstarfið þarf því að vera 
þróttmikið og sveigjanlegt og þar er 
fjárhagsáætlunin mikilvægt tæki til 
að finna nýstárlega lausnir á nýjum 
viðfangsefnum. 

Áherslur í fjárhagsáætlun ársins 
2017 endurspegla ósk um að 
norrænt samstarf bregðist við 

helstu áskorunum sem öll norrænu 
löndin standa andspænis. Breitt 
og þverlægt samstarfsverkefni um 
aðlögun flóttafólks og innflytjenda 
er einn meginþáttur tillögunnar. Í 
umræddu samstarfi á að skapa og 
þróa þekkingu á bestu starfsháttum 
á sviði aðlögunar. Sett er á 
laggirnar samnorræn miðstöð fyrir 
upplýsingamiðlun, þekkingarþróun, 
þekkingu sem byggð er á niðurstöðum 
rannsókna og sjónum er beint að því 
hvernig borgarasamfélagið getur átt 
þátt í að stuðla að aðlögun. 

Í ljósi þess að áhugi umheimsins á 
Norðurlöndum fer sívaxandi var samin 
áætlun á árinu 2016 um kynningu 
á Norðurlöndum og mörkun stöðu 
þeirra. Verkefnið heldur áfram 2017. 
Vel tókst til með kynninguna Nordic 
Cool í borginni Washington 2013 og nú 
er ráðist í enn breiðari kynningu 2017 
í samstarfi við menningarmiðstöðina 
Southbank Centre í Lundúnum.

2017 verður nýju verkefni norrænu 
forsætisráðherranna ýtt úr vör um 
samnorrænar lausnir á hnattrænum 
viðfangsefnum. Komið er til móts 
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við alþjóðlega eftirspurn eftir 
nýstárlegum samfélagslausnum á 
sviðum þar sem Norðurlöndin búa 
yfir kjarnafærni.

Umbótastarfið felur í sér að 
gerðar verða fleiri stefnumótandi 
úttektir með það fyrir augum 
að kanna sóknarfæri í norrænu 
samstarfi á tilteknum fagsviðum 
á 5–10 ára tímabili. Í tillögunni að 
fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir fé til 
áframhaldandi eftirfylgni Könberg-
skýrslunnar á sviði heilbrigðismála. 
Ennfremur er gert ráð fyrir fé til að 
fylgja eftir stefnumótandi úttekt 
í vinnumálum (Nielson-skýrslunni) 
sem og úttekt á orkumálasamstarfi 
en hún mun væntanlega liggja fyrir 
í mars 2017. Fer sú vinna fram undir 
stjórn Jorma Ollila. Starfshættir 
þessir hafa gefið góða raun. 
Næst á dagskrá verður samstarf í 
umhverfismálum en sú úttekt hefst 
2017.

Samráð við Norðurlandaráð í 
öllu ferli fjárhagsáætlunarinnar 
hefur verið gott og gagnlegt. 
Samkomulag náðist í árlegum 

viðræðum við Norðurlandaráð á 
vordögum 2017 um fjárhagsáætlun 
Norrænu ráðherranefndarinnar. Sú 
fjárhagsáætlun, sem samkomulag 
náðist um, birtist í heild sinni í riti 
þessu. 

Heildarrammi fjárhagsáætlunar-
innar er jafnhár og á árinu 2016. 
Fjárveiting til forgangsverkefna, 
þar á meðal formennskuverkefna, 
heldur áfram á árinu 2017 undir 
formennsku Norðmanna.

Kaupmannahöfn, 10. nóvember 2016

Dagfinn Høybråten
Framkvæmdastjóri  
Norrænu ráðherranefndarinnar
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Heildarrammi fjárhagsáætlunar 
og skipting milli sviða

Heildarrammi fjárhagsáætlunar 
Norrænu ráðherranefndarinnar  
fyrir árið 2017 nemur samtals 
935.091 þús. DKK og er það 
óbreyttur rammi að raungildi  
miðað við fjárhagsáætlun ársins 
2016. 

Rammann er hægt að sundurliða  
á eftirfarandi hátt:

Heildarrammi Þús. DKK

Samþykkt fjárhagsáætlun 
2017 á verðlagi 2016

927.546

Áhrif verðbólgu milli ára 17.301

Áhrif gengisbreytinga  
milli ára

-9.756

Samtals á verðlagi  
2017

935.091

Við heildarramma fjárhagsáætlunar 
2017 (á verðlagi 2016) bætast 
áhrif áætlaðrar verðbólgu og 
gengisbreytinga í samræmi við 
verðlagsstuðla og gengi gjaldmiðla 
sem er að finna í fylgiskjali 2 og fæst 

þá heildarrammi fjárhagsáætlunar 
Norrænu ráðherranefndarinnar 2017.

Vegna framreiknings í  
fjárhagsáætlun ársins 2017  
koma til verðbætur að upphæð 
17.301 þús. DKK, en það jafngildir 
hækkun fjárhagsáætlunarinnar um 
1,9 %. Umreikningur fjárveitinga 
til stofnana úr gjaldmiðli þeirra í 
danskar krónur felur í sér lækkun  
á fjárhagsáætlun að upphæð  
9.756 þús. DKK. Taka ber fram að 
þetta hefur engin raunveruleg áhrif 
á stærð fjárhagsáætlunarinnar (og 
framlög landanna) eða upphæð 
fjárveitinga til stofnana. Gengi 
gjaldmiðla er eingöngu notað til 
þess að umreikna fjárveitingar 
til stofnana í danskar krónur, en 
þær eru greiddar út í gjaldmiðli 
búsetulandsins.

Á næstu blaðsíðu má sjá hvernig 
heildarrammi fjárhagsáætlunarinnar 
skiptist niður á fjárhagsramma 
fagsviðanna árið 2017.
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Samanburður á fjárhagsáætlunum 2017 og 2016  
(verðlag hvors árs í þús. DKK)

Fjárhags- 
áætlun
2017

Fjárhags- 
áætlun 
2016

Mismunur

+/- %

1. MR-SAM Samstarfsráðherrarnir 258.184 253.984 4.200 1,7%

a. Fjárveiting til forgangsverkefna 91.842 75.641 16.201 21,4%
b. Alþjóðasamstarf 55.261 68.919 -13.658 -19,8%

i. Þar af skrifstofurnar* 15.778 15.560 218 1,4%
c. Önnur starfsemi og skrifstofa 

ráðherranefndarinnar 
111.081 109.424 1.657 1,5%

i. Þar af skrifstofan 79.244 78.150 1.094 1,4%

2. MR-U Menntamál og rannsóknir 221.541 222.919 -1.378 -0,6%

a. Almenn framlög til rannsókna 
og menntamála

3.376 3.316 60 1,8%

b. Stefnumörkun o.fl. 15.718 15.440 278 1,8%
c. Ferðastyrkir og 

tengslanetsáætlanir
80.306 77.713 2.593 3,3%

d. Norræna rannsóknaráðið, 
NordForsk (stofnun)

99.442 104.153 -4.711 -4,5%

e. Annað rannsóknasamstarf 22.699 22.297 402 1,8%

3. MR-S Félags- og heilbrigðismál 39.363 38.732 631 1,6%

i. Þar af Norræna 
velferðarmiðstöðin (stofnun)

20.083 19.794 289 1,5%

4. MR-K Menningarmál 174.413 170.551 3.862 2,3%

a. Almenn framlög til 
menningarmála

51.496 51.085 411 0,8%

b. Börn og ungmenni 6.250 6.139 111 1,8%
c. Kvikmyndir og fjölmiðlar 31.846 31.283 563 1,8%
d. Listir 31.820 31.258 562 1,8%
e. Norrænu menningarhúsin 

(stofnanir)
46.010 44.219 1.791 4,1%

f. Önnur framlög til 
menningarmála

6.991 6.567 424 6,5%

5. MR-FJLS Fiskveiðar og fiskeldi, 
landbúnaður, matvæli og skógrækt

40.219 39.572 647 1,6%

a. Fiskveiðar 6.416 6.303 113 1,8%
b. Landbúnaður og skógrækt 27.074 26.659 415 1,6%

i. Þar af Norræna 
erfðalindastofnunin,  
NordGen (stofnun)

19.769 19.484 285 1,5%

c. Matvæli 6.729 6.610 119 1,8%

Frh. á næstu blaðsíðu
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Samanburður á fjárhagsáætlunum 2017 og 2016  
(verðlag hvors árs í þús. DKK)

Fjárhags- 
áætlun
2017

Fjárhags- 
áætlun 
2016

Mismunur

+/- %

6. MR-JÄM Jafnréttismál 9.185 9.023 162 1,8%

7. MR-NER Atvinnu-, orku- og 
byggðastefna 

129.080 130.773 -1.693 -1,3%

a. Atvinnulíf 85.664 87.766 -2.102 -2,4%

i. Þar af Norræna 
nýsköpunarmiðstöðin (stofnun)

67.910 70.326 -2.416 -3,4%

b. Orkumál 10.322 10.461 -139 -1,3%

i. Þar af Norrænar 
orkurannsóknir (stofnun)

6.046 6.261 -215 -3,4%

c. Byggðastefna 33.094 32.546 548 1,7%

i. Þar af Nordregio (Norræna 
rannsóknastofnunin um 
byggðaþróun) (stofnun)

11.114 10.954 160 1,5%

8. MR-M Umhverfismál 45.716 44.907 809 1,8%

9. MR-A Vinnumál 14.086 13.839 247 1,8%

i. Þar af Norræna stofnunin um 
framhaldsmenntun í vinnuvernd, 
NIVA (stofnun)

3.461 3.403 58 1,7%

10. MR-FINANS Efnahags- og 
fjármálastefna

1.874 1.841 33 1,8%

11. MR-LOV Löggjafarsamstarf 1.430 1.405 25 1,8%

Norræn heildarfjárhagsáætlun 935.091 927.546 7.545 0,8%

*Skrifstofur ráðherranefndarinnar í Eistlandi, Lettlandi, Litháen og Norðvestur-Rússlandi

Sjá skiptingu heildarramma milli fjárlagaliða í dönskum krónum í töflu 
á bls. 24.
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Meginlínur fjárhagsáætlunar 2017

Norræna ráðherranefndin er 
formlegur samstarfsvettvangur 
norrænu ríkisstjórnanna. Ráðherra-
nefndin starfar á grundvelli 
Helsingforssamningsins en hann 
var síðast endurskoðaður 1995.

Löndin skiptast árlega á um að 
gegna formennsku í Norrænu 
ráðherranefndinni. Norðmenn 
gegna formennsku 2017 og taka  
við af Finnum.

Norrænu samstarfsráðherrarnir 
(MR-SAM) bera meginábyrgð 
á að samhæfa störf Norrænu 
ráðherranefndarinnar.  
Samstarfið fer einnig fram  
í tíu fagráðherranefndum.

Niðurskurður á norrænu fjárhags-
áætluninni á árunum 2014–2016 
var samtals 8% á föstu verðlagi. 
Í ár helst heildarrammi norrænu 
fjárhagsáætlunarinnar hins vegar 
óbreyttur miðað við 2016. Skipting 
niður á fagsviðin er einnig óbreytt 
frá árinu 2016.

Hins vegar hafa samstarfsráðherrarnir 
breytt forgangsröðuninni innan ramma 
fjárhagsáætlunar ársins 2017. Fyrir vikið 
hafa fjárveitingar til forgangsverkefna 
aukist. Markmiðið er að greiða fyrir 
nýjum og viðamiklum pólitískum 
aðgerðum. Sjá nánar í kaflanum um 
meginlínur í pólitískri forgangsröðun 
Norrænu ráðherranefndarinnar.

Formennskuverkefni Dana (frá 2015) og 
Finna (frá 2016) halda áfram auk þess 
sem Norðmenn ýta forgangsverkefnum 
úr vör á sínu formennskuári.

Fjárhagsáætlunin tekur mið af tillögum 
fagráðherranna að forgangsröðun. Þær 
voru kynntar í fjárhagsáætlunartillögu 
framkvæmdastjórans sem lögð var 
fram í júní 2016. Að því loknu var 
tillagan send löndunum til umsagnar. 
Samstarfsráðherrarnir samþykktu 
fjárhagsáætlunartillöguna í september 
2016. Samstarfsráðherrarnir samþykktu 
endanlega útgáfu fjárhagsáætlunar 
Norrænu ráðherranefndarinnar 2017 í 
nóvember 2016 að höfðu samráði við 
Norðurlandaráð.
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Pólitískar áherslur 
ráðherranefndanna

Framkvæmdastjóranum var 
falið á árinu 2013 að kanna 
hvernig bæta mætti norræna 
ríkisstjórnasamstarfið og gera það 
skilvirkara. Í júní 2014 samþykktu 
samstarfsráðherrarnir tillögur 
skýrslunnar „Nytt Norden“ og var 
þeim hrint í framkvæmd á árunum 
2014–2016.

Umbótastarfið verður áfram 
ofarlega á baugi í norrænu samstarfi 
á þessu ári. Tilefnið er skýrslan Nytt 
Norden 2.0 sem hafist var handa við í 
febrúar 2016.

Fjárveitingar norrænu samstarfs-
ráðherranna til forgangsverkefna 
eru tæki til að auka mikilvægi 
Norðurlandasamstarfs 
ríkisstjórnanna. Fjárveitingum 
til forgangsverkefna er ætlað 
að greiða fyrir nýjum og stærri 
þverlægum verkefnum/áætlunum og 
formennskuverkefnum landanna en 
þau voru innleidd á árinu 2013.

Á árinu 2017 fara fjárveitingar til 
forgangsverkefna meðal annars 
í að fjármagna metnaðarfulla og 

víðtæka norræna samstarfsáætlun 
um aðlögun flóttafólks og 
innflytjenda. Breytingar voru 
gerðar á áherslum í samstarfi 
um málefni Rússlands og Hvíta-
Rússlands undir fjárliðnum 
alþjóðamál með það fyrir 
augum að fjármagna fyrrnefnt 
verkefni. Önnur fagsvið Norrænu 
ráðherranefndarinnar munu einnig 
leggja áherslu á samstarf um 
aðlögunarmál.

Áhersla er lögð á þverlægar 
aðgerðir í samstarfi um 
norrænar hagtölur, umhverfismál 
og loftslagsmál (eftirfylgni 
loftslagsráðstefnunnar í París), 
rafræna stjórnsýslu og aðgerðir 
gegn félagslegri útskúfun, 
öfgastefnu og trúarlegri mismunun 
með samstarfi um lýðræði, 
aðlögun og öryggi.

Í fjárhagsáætlun ársins 2017 er 
einnig lögð mikil áhersla á að fylgja 
eftir stefnumótandi úttektum 
á samstarfi um heilbrigðismál 
og vinnumál sem og þeirri 
úttekt á orkumálasamstarfinu 
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sem verið er að vinna að. Hafin 
verður vinna við gerð enn einnar 
stefnumarkandi úttektar Norrænu 
ráðherranefndarinnar á árinu 2017, 
að þessu sinni á umhverfissviði.

Norræna ráðherranefndin 
setur í forgang hreyfingu 
einstaklinga og fyrirtækja yfir 
landamæri Norðurlanda. Afnám 
stjórnsýsluhindrana er áfram 
ofarlega á pólitískri dagskrá 
og fylgst er náið með áhrifum 
tímabundins landamæraeftirlits 
á frjálsa för innan Norðurlanda. 
Löndin vinna einnig saman að því að 
samhæfa löggjafarstarf landanna 
og innleiðingarferli ESB-reglugerða.

Á undanförnum árum hefur 
Norræna ráðherranefndin lagt 
aukna áherslu á alþjóðleg málefni 
sem og málefni ESB. Hefur það 
gerst í kjölfar umbótanna „Nytt 
Norden“. Alþjóðleg málefni og 
málefni ESB eru á dagskrá allra 
ráðherranefndanna. Fyrir vikið 
beina ráðherrarnir sameiginlegum 
yfirlýsingum og starfsemi að ESB  
og öðrum alþjóðastofnunum.

Það hefur ekki farið fram hjá 
Norrænu ráðherranefndinni að áhugi 
á Norðurlöndum fer vaxandi um 
allan heim. Í ljósi þessa er unnið eftir 
sameiginlegri áætlun um að kynna 
Norðurlönd og marka þeim stöðu 
sem aðlaðandi svæði fyrir ferðafólk, 
fyrirtæki og alþjóðlegt fjármagn. 
Samtímis verður nýtt verkefni 
forsætisráðherranna kynnt á árinu 
2017 sem fjallar um norrænar lausnir 
á hnattrænum samfélagsáskorunum. 
Markmiðið með verkefninu er að auka 
þekkingu og stuðla að samnorrænum 
verkefnum sem koma til móts 
við eftirspurn eftir nýstárlegum 
samfélagslausnum á sviðum þar sem 
Norðurlöndin búa yfir mikilli reynslu 
og færni.

Að lokum ber að geta þess að 
Norræna ráðherranefndin leggur 
mikla áherslu á málefni barna og 
ungmenna, jafnrétti og sjálfbæra 
þróun og samþættir þverlæg 
sjónarmiðin allri starfsemi Norrænu 
ráðherranefndarinnar.
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Samráð við Norðurlandaráð 
um fjárhagsáætlun Norrænu 
ráðherranefndarinnar 2017

Á haustdögum 2016 áttu 
Norðurlandaráð og Norræna 
ráðherranefndin viðræður um 
tillögu ráðherranefndarinnar að 
fjárhagsáætlun fyrir árið 2017. 
Samráðinu lauk með eftirfarandi 
breytingum og nánari skýringum  
á fjárhagsáætlun ársins 2016:

Veittar verði 3,413 milljónir DKK til 
Nordjobb á árinu 2017. 

Haldið verði áfram að vinna með 
greiningu sem er hafin og snýr að 
samræmingu og gagnkvæmum 
skiptum á upplýsingum með tilliti 
til löggildingar starfsréttinda 
heilbrigðisstarfsfólks í þeim tilgangi 
að meta öryggi, og jafnframt að 
veita allt að 0,3 milljónir DKK ef 
núverandi fjármögnun dugar ekki til.

Endurnýting úrgangs verði 
forgangs  svið í norrænu samstarfi. 
Norræna ráðherranefndin muni 
láta fram fara greiningu árið 2017 
og ráðstafa nægjanlegu fjármagni 

til að varpa ljósi á hvort reglur í 
löndunum, styrkjakerfi og gjöld  
á úrgang stuðli að eða vinni  
gegn markmiðum um aukna  
endur nýtingu úrgangs.

Veitt verði 1,0 milljón DKK í að 
efla starf að samfélagsöryggi 
í Eystrasaltsríkjunum og á 
Eystrasaltssvæðinu.

Vinnan með líforku, þar á meðal 
matarúrgang, verði áfram mikilvægur 
þáttur norræns samstarfs. Á árinu 
2017 fari fram rannsókn sem eigi að 
kanna möguleikana á áframhaldandi  
þróun norræns samstarfs á sviði 
lífeldsneytis og samgöngumála. 
Rannsóknin innihaldi einnig 
hugsanlegar tillögur frá úttektinni  
á samstarfi í orkumálum sem lýkur í 
mars 2017.

Ráðstafað verði allt að 1,0 milljón DKK 
til að gera greiningu á verkefnum um 
frjálst flæði vinnuafls og heilbrigða 
samkeppni á vinnumarkaðnum með 
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sérstakri áherslu á lítil og meðalstór 
fyrirtæki í Eystrasaltsríkjunum.

Norðurlandaráð óskaði eftir því 
að Norræna ráðherranefndin 
hætti að endurgreiða ónotað 
fé ráðherranefndarinnar og er 
því eftirfarandi tilvísun bætt við 
fjárhagsreglugerðina.

Samkvæmt 20 A gr. fjárhags-
reglugerðarinnar ber að endurgreiða 
löndunum óráðstafað fé, sem er 

ekki hægt að flytja milli ára (frá 
og með 2009). Þegar Norræna 
ráðherranefndin hefur endurgreitt 
35 milljónir DKK verður óráðstafað 
fé lagt í ráðstöfunarsjóð 
samstarfsráðherranna á næsta 
fjárhagsári. Að reikningsárinu 2015 
liðnu höfðu 30,2 milljónir DKK verið 
endurgreiddar. Gert er ráð fyrir að 
eftirstöðvarnar verði endurgreiddar 
af ónotuðu fé frá árinu 2016 og að 
frá og með árinu 2018 verði fé komið 
í varasjóðinn.“
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Tekjuliðir fjárhagsáætlunar og 
framlög landanna 

TEKJUR
Þús. DKK 
(á verðlagi 
hvers árs)

Fjárhags-
áætlun 
2014

Skipti-
regla
2014

Fjárhags-
áætlun
2015

Skipti-
regla
2015

Fjárhags-
áætlun
2016

Skipti-
regla 
2016

Fjárhags-
áætlun
2017

Skipti-
regla  
2017

Gjöld af 
launum

12.000 13.000 12.500 13.500

Aðrar 
tekjur (t.d. 
vextir)

1.100 600 400 0

Framlög 
landanna

942.115 922.510 914.646 921.591

– Danmörk 197.844 21,0% 184.502 20,0% 177.441 19,4% 186.161 20,2%

– Finnland 153.565 16,3% 142.989 15,5% 143.599 15,7% 145.611 15,8%

– Ísland 6.595 0,7% 6.458 0,7% 7.317 0,8% 8.294 0,9%

– Noregur 288.287 30,6% 290.591 31,5% 295.431 32,3% 292.144 31,7%

– Svíþjóð 295.824 31,4% 297.971 32,3% 290.857 31,8% 289.380 31,4%

Samtals 955.215 100% 936.110 100% 927.546 100% 935.091 100%

Starfsemi ráðherranefndarinnar 
er aðallega fjármögnuð með 
beinum framlögum landanna. 
Grundvallarreglan er sú að 
framlög landanna samsvara 
heildarfjárhagsrammanum að 
frádregnum gjöldum af launum 
starfsfólks, nettóvaxtatekjum 
og öðrum tekjum, sbr. töflu hér 

á eftir. Framlög landanna eru 
ákveðin samkvæmt ákveðinni 
skiptireglu, sem styðst við 
hlutdeild landanna í samanlögðum 
vergum þjóðartekjum miðað við 
framleiðsluverð seinustu tveggja 
ára sem tölur liggja fyrir um en 
í fjárhagsáætlun 2017 er um að 
ræða árin 2013 og 2014.
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Áætluð framlög landanna í eigin 
gjaldmiðli

Í samningnum er kveðið á um að greiða 
skuli fyrir 75% þeirra námsmanna, 
er fá námslán frá sínu heimalandi og 
samkvæmt reglum er þar gilda, vegna 
æðri menntunar í öðru norrænu landi, 
enda falli hún undir 1. gr. samningsins. 

Nemar í rannsóknarnámi og í 
ósérgreindu háskólanámi eru ekki 
taldir með. Árleg greiðsla fyrir hvern 
námsmann er 30.464 DKK á árinu 2017.

Ráðherranefndinni berast tölfræði - 
legar upplýsingar frá námsstuðnings-
stofnunum landanna sem liggja til 
grundvallar þeim fjölda námsmanna 
sem ætlað er að fari á milli landa.

Norrænn samningur um aðgang 
að æðri menntun kveður á um 
að greiðslur milli landanna skuli 
gerðar upp í framlögum þeirra til 
árlegrar fjárhagsáætlunar norræns 
samstarfs. Greiðsluákvæðið gildir 
um Danmörku, Finnland, Noreg og 
Svíþjóð. Greiðsluákvæðið gildir ekki 
um Álandseyjar, Færeyjar, Grænland 
og Ísland. Í framlögum landanna er 
tekið tillit til gagnkvæmra greiðslna 
þeirra á milli. Samningurinn hefur 
eingöngu áhrif á innbyrðis skiptingu 
framlaganna milli landanna 
(Danmerkur, Finnlands, Noregs og 
Svíþjóðar). Ákveðið var á árinu 2015 
að framlengja samninginn til ársloka 
2018. 

Greiðslur, æðri menntun þús. DKK
Fjárhags- 

áætlun 2014
Fjárhags- 

áætlun 2015
Fjárhags- 

áætlun 2016
Fjárhags-

áætlun 2017 

Danmörk -89.078 -85.457 -83.278 -78.963
Finnland 19.777 24.387 29.137 33.861
Ísland 0 0 0 0
Noregur 58.343 59.456 57.479 51.225
Svíþjóð 10.958 1.614 -3.338 -6.123

Samtals 0 0 0 0
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Hér á eftir sjást áætluð framlög 
landanna til Norrænu ráðherra-
nefndarinnar í þúsundum 
mynteiningar hvers þeirra um sig, 
þegar tekið hefur verið tillit til 

greiðslna samkvæmt Norrænum 
samningi um aðgang að æðri 
menntun og gengisskráningar sem 
samstarfsráðherrarnir hafa komið 
sér saman um, sbr. fylgiskjal 2. 

Fjárhagsáætlun 2017 – Áætluð 
framlög landanna í eigin 
gjaldmiðli 
Danmörk 107.199 DKK

Finnland 24.090 EUR

Ísland 153.599 ISK

Noregur 429.212 NOK

Svíþjóð 354.070 SEK
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Þróun fjárhagsramma Norrænu 
ráðherranefndarinnar 

Ein aðferð til að rannsaka 
þróun fjárhagsramma Norrænu 
ráðherranefndarinnar yfir lengri 
tíma er að bera fjárhagsrammann 
saman við samanlagða verga 
þjóðarframleiðslu norrænu 
landanna. Verg þjóðarframleiðsla 
Norðurlanda er samanlögð verg 
þjóðarframleiðsla Danmerkur, 
Finnlands, Íslands, Noregs og 
Svíþjóðar. Línuritið hér á eftir 
sýnir hlutfall fjárhagsrammans 
af vergri þjóðarframleiðslu 
Norðurlanda um 21 árs skeið. 
Þar sést að fjárhagsrammi 
ráðherranefndarinnar hefur 
minnkað í samanburði við verga 
þjóðarframleiðslu á tímabilinu. 

Samanburðurinn á við um tímabilið 
1995–2016 þar sem grunnurinn er 
1995=100. Hlutfallslega aukningu 
fjárhagsrammans 2009 má að 
mestu rekja til fjárhagskreppunnar 
2008. Verg þjóðarframleiðsla allra 
landanna lækkaði á árinu 2009 
miðað við 2008. Þess vegna er 
fjárhagsrammi ráðherranefndarinnar 
hlutfallslega hærri miðað við verga 
þjóðarframleiðslu Norðurlanda. 

Súluritið sýnir að á árinu 2015 var 
hlutfall fjárhagsrammans af vergri 
þjóðarframleiðslu 56. Ef tvö fimm 
ára tímabil eru borin saman, það 
er 1995–1999 og 2011–2016, nemur 
lækkunin þriðjungi.

Norræna fjárhagsáætlunin í hlutfalli við VÞF Norðurlanda
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Þróun fjárhagsáætlana á árunum 
2005–2017 

Samstarfsráðherrarnir samþykktu 
fjárhagsramma ársins 2017 sem 
er sambærilegur fjárhagsáætlun 
ársins 2016.
 
Breytingunni á árinu 2008 ber  
að skoða í ljósi hnattvæðingar-  
verkefnisins sem forsætis-
ráðherrarnir kynntu á fundi 
sínum í Punkaharju í Finnlandi 
í júní 2007. Heildarkostnaður 
verkefnisins var 60 milljónir DKK 
en ákveðið var að fjármagna hluta 
þess og auka ramma norrænu 
fjárhagsáætlunarinnar um  
35 milljónir DKK. 

Sökum gengisbreytinga minnkaði 
fjárhagsramminn á föstu verðlagi 

milli áranna 2009 og 2010 en 
fjárhagsrammi ársins 2011 náði 
ekki sömu stærð og árið 2009. 
Ástæðan var sú að gengi norsku 
og sænsku krónunnar lækkaði 
töluvert gagnvart dönsku krónunni 
frá seinni hluta ársins 2008 fram 
á mitt ár 2009. Hækkunin milli 
áranna 2011 og 2012 hélt áfram 
til ársins 2013 en hún varð einnig 
vegna gengisbreytinga þegar 
gengi norsku og sænsku krónunnar 
hækkaði gagnvart dönsku krónunni. 
Tiltölulega mikið hrap á föstu 
verðlagi á árinu 2015 og áfram á 
árinu 2016 má skýra með lægra 
gengi norsku og sænsku krónunnar 
gagnvart dönsku krónunni, auk 
niðurskurðar í fjárhagsáætlun. 
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Niðurskurður í norrænni 
fjárhagsáætlun 2014–2016

Niðurskurður á fjárhagsramma 
Norrænu ráðherranefndarinnar á 
árunum 2014–2016 var samanlagt 

8% á föstu verðlagi. Taflan hér á 
eftir sýnir hvernig niðurskurðurinn 
skiptist á fagsviðin*:

Skipting niðurskurðar á fagsvið*:

Niðurskurður í þús. DKK

2014 
miðað 

við 2013

% af 
stærð 

sviðsins

2015 
miðað 

við 2014

% af 
stærð 

sviðsins

2016 
miðað 

við 2015

% af 
stærð 

sviðsins

Samstarfsráðherrarnir -20.734 -7% -5.138 -2% -6.523 -3%

Menntamál og 
rannsóknir

-9.201 -4% -4.768 -2% -2.795 -1%

Félags- og 
heilbrigðismál

-1.772 -4% -806 -2% 0 0%

Menningarmál -8.203 -5% -3.358 -2% 0 0%

Fiskveiðar og fiskeldi, 
landbúnaður, matvæli 
og skógrækt

-1.715 -4% -822 -2% 0 0%

Jafnréttismál -339 -4% -178 -2% 0 0%

Atvinnu-, orku- og 
byggðastefna

-5.026 -4% -2.809 -2% 0 0%

Umhverfismál -1.696 -4% -888 -2% 0 0%

Vinnumál -535 -4% -274 -2% 0 0%

Efnahags- og 
fjármálastefna

-65 -4% -36 -2% 0 0%

Löggjafarmál -50 -4% -28 -2% 0 0%

 -49.336 -5% -19.105 -2% -9.318 -1%

*Niðurskurður á hverju fjárhagsári er borinn saman við fjárhagsáætlun undanfarins ár og á verðlagi 
sama árs.
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Breytingar á óráðstöfuðu fé  
2012–2015

Óráðstafað fé er skilgreint sem fé 
sem ekki er búið að ákveða hvernig 
eigi að verja. Óráðstafað fé kemur 
einungis fram á fjárlagaliðum 
sem varða framlög til verkefna 
og áætlana. Fjárveitingar til 
stofnana og félagasamtaka greiðir 
ráðherranefndin til utanaðkomandi 
aðila og hafa þeir ráðstöfunarrétt 
yfir fénu. Í fjárhagsáætlun ráðherra-
nefndarinnar er þessu fjármagni 
ávallt ráðstafað að fullu, samkvæmt 
þeirri skilgreiningu. Framlög til 
verkefna og áætlana námu samtals 
um 56% af fjárhagsáætlun ráðherra-
nefndarinnar á árinu 2015. 

Síðast þegar fjárhagsáætlunin 
var endurskoðuð og hugmyndalisti 
framkvæmdastjórans 
samþykktur árið 2007 ákváðu 
samstarfsráðherrarnir að innleiða 
20%-reglu og lágmarksupphæð 
sem nam 200.000 DKK. Þannig 
mátti ekki yfirfæra meira en 20% 
af tilteknum fjárlagalið til næsta árs 
en þó allt að 200.000 DKK. Þegar 
fjárhagsáætlunin var endurskoðuð 

1  Þessi mörk eru sett af tilliti til lágra fjárlagaliða, en þeir kæmu illa út ef eingöngu væri beitt 
hlutfallsútreikningi.

árið 2014 var reglunni breytt í 
15%-reglu og lágmarksfjárhæðinni í 
150.000 DKK. 1

Samstarfsráðherrarnir ákváðu  
í maí 2009 að frá og með  
starfsárinu 2009 skyldi fé  
sem stæðist ekki 15%-kröfuna  
renna aftur til landanna.  
Ákvörðunin var tekin í tilefni þess  
að rammi fjárhagsáætlunar  
2008 var aukinn til eins árs um  
35 milljónir DKK til fjármögnunar  
á hnattvæðingarverkefnunum.

Á myndritinu hér á eftir sést 
óráðstafað fé á árunum 2012–2015, 
ennfremur hvernig óráðstafað fé 
skiptist niður á ráðherranefndir 
í þús. DKK og hlutdeild þess í 
heildar fjárhagsramma viðkomandi 
fagsviða.

Norræna ráðherranefndin neyddist 
til að draga úr starfsemi sinni 
í Rússlandi á árinu 2015 þegar 
þarlend stjórnvöld flokkuðu hana 
sem erlendan útsendara. Fyrir vikið 



21

var stór hluti fjárveitingarinnar til 
Rússlands endurgreiddur. Af þeirri 
upphæð féllu um 5 milljónir DKK 
undir 15%-regluna. Er þetta helsta 
skýringin á þeirri lækkun fjárveitinga 
sem sést á töflunni hér á eftir. Auk 
þess voru um 5 milljónir DKK af hinu 

endurgreidda fé færðar milli ára 
til 2016 sem óráðstafað fé. Væru 
fjárveitingarnar til Rússlands ekki 
reiknaðar með myndi óráðstafað fé 
sem fært er milli ára til 2016 vera 
13,1 milljón DKK eða um 1,4% af 
heildarfjárhagsramma. 
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Óráðstafað fé í árslok 2012–2015

Fagsvið  
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Fjárveitingar til 
forgangsverkefna

– 3.242 4% 3.939 5% 3.841 5% 766 

Alþjóðasamstarf 6.969 7% 8.474 9% 2.618 3% 6.090 8% 4.872 

Menntamál og 
rannsóknir

10.612 5% 11.064 5% 1.970 1% 1.049 0% 342 

Félags- og 
heilbrigðismál

361 1% 897 2% 865 2% 268 1% 0 

MR-FJLS 623 2% 856 2% 1.714 4% 122 0% 0 

Menningarmál 1.548 1% 788 0% 593 0% 1.473 1% 0 

Jafnréttismál 465 5% 1.045 11% 28 0% 142 2% 0 

Atvinnu-, orku- og 
byggðastefna

1.450 1% 781 1% 2.347 2% 1.541 1% 0 

Umhverfismál 672 2% 716 2% 629 1% 1.111 3% 0 

Vinnumál 1.028 8% 1.103 8% 883 6% 396 3% 0 

Efnahags- og 
fjármálastefna

165 9% 54 3% 67 4% 191 11% 0 

Löggjafarsamstarf 223 16% 188 13% 209 15% 207 15% 28 

Önnur starfsemi 11.128 6% 3.564 3% 1.342 1% 1.190 1% 591 

SAMTALS 35.244 3,7% 32.772 3,3% 17.204 1,8% 17.623 1,9% 6.599
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Þróun lausafjárstöðu

Önnur línan á línuritinu sýnir hvar 
lausafjárstaðan nær hámarki á 
hverjum ársfjórðungi en hin hvenær 
hún nær lágmarki. Lausafjárstaðan 
felur í sér heildarlausafjárstöðu 
ráðherranefndarinnar þar sem 
lausafé í erlendum gjaldmiðli er 
umreiknað í danskar krónur. 

Árið 2008 fóru framlög landanna 
að berast fjórum sinnum á ári í 
stað tvisvar og hafði það áhrif 
á hreyfingar á lausafjárstöðu 

ráðherranefndarinnar. Um mitt ár 
2014 hófu löndin að greiða átta 
sinnum á ári, fjórar greiðslur í dönskum 
krónum og fjórar í eigin gjaldmiðli. 

Samstarfsráðherrarnir ákváðu í 
nóvember 2010 að færa greiðslur 
landanna til um tvo mánuði. Áhrifin 
urðu þau að heildarlausafjárstaða 
ráðherranefndarinnar lækkaði verulega 
þegar á árinu 2011 og á ákveðnum 
tímum árs er hún nálægt núlli. 
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Yfirlit yfir liði fjárhagsáætlunar 
Norrænu ráðherranefndarinnar

Þús. 
DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

Fjárveitingar til forgangsverkefna (MR-SAM) 91.842 75.641

Formennskusjóður, Noregur 15.270 0

1-8019 Umskipti til græns samfélags og samkeppnisfærni á 
borgarsvæðum

2.749 0

1-8020 Blátt og grænt lífhagkerfi 3.563 0
1-8021 Heilsa 2.341 0
1-8022 Aðlögun 5.294 0
1-8023 Eflt samstarf utanríkismálastofnana landanna 509 0
1-8024 Norrænt orkumálasamstarf 814 0

 Formennskusjóður, Finnland 15.273 15.256

1-8012 Tölfræðileg úttekt á hreyfanleika innan Norðurlanda 
og bótagreiðslum milli landa

3.818 3.814

1-8013 Sérfræðingaskipti utanríkismálastofnana 
Norðurlanda

764 763

1-8014 Umhverfismerkið Svanurinn, hringrásarhagkerfi og 
umhverfisspor

764 763

1-8015 Velmegun íbúa á nýskapandi og opnum 
Norðurlöndum 2020

2.291 2.288

1-8016 Norrænt vegakort fyrir bláa lífhagkerfið 2.291 2.288
1-8017 Félagslegt og hagfræðilegt notagildi yfirborðsvatns 

á norðurskautssvæðum Norðurlanda
1.527 1.526

1-8018 The Rising North 3.818 3.814

 Formennskusjóður, Danmörk 14.643 15.256
1-8008 Hagvöxtur 3.954 4.068
1-8009 Velferð 4.072 4.068
1-8010 Gildi 4.072 4.577
1-8011 Höfin á norðurslóðum 2.545 2.543

 Formennskusjóður, Ísland 0 15.255

1-8005 Norræni spilunarlistinn 0 2.034
1-8006 Velferðarvaktin 0 3.051
1-8007 Lífhagkerfisverkefnið 0 10.170

Frh. á næstu blaðsíðu
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 Forgangsverkefnasjóður 46.656 29.874
1-8410 Pólitísk forgangsverkefni 7.126 6.102
1-8411 Pólitísk verkefni á grannsvæðunum 8.593 3.432
1-8412 Til ráðstöfunar fyrir samstarfsráðherrana 5.283 0
1-8420 Kynning og mörkun stöðu á alþjóðavettvangi 10.180 10.170
1-8510 Ný þverlæg verkefni 5.294 10.170
1-8520 Norrænar lausnir á hnattrænum 

samfélagsáskorunum
10.180 0

Þús. 
DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

Önnur starfsemi og skrifstofan (MR-SAM) 111.081 109.424

Önnur starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar 31.837 31.274
1-0410 Samband Norrænu félaganna 3.341 3.282
1-0425 Framlag til Grænlands 750 737
1-0435 Ráðstöfunarsjóður framkvæmdastjórans 427 419
1-0460 Sjálfbær þróun (áður Sjálfbær Norðurlönd) 3.132 3.077
1-1011 Upplýsingastarfsemi 5.345 5.250
1-1012 Norðurlönd í brennidepli 4.766 4.362
1-1030 Halló Norðurlönd 6.596 6.799
1-1036 Stjórnsýsluhindranir á Norðurlöndum 5.061 4.972
1-1050 Starfsmannaskipti 1.194 1.173
1-2534 Framlag til Norræna sumarháskólans (NSU) 1.225 1.203

Skrifstofa ráðherranefndarinnar 79.244 78.150

1-0180 Skrifstofa ráðherranefndarinnar 79.244 78.150

Þús. 
DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

 Alþjóðasamstarf (MR-SAM) 55.261 68.919

1-0820 Þekkingaruppbygging og tengslanet 17.876 27.560
1-0980 Samstarf og samstarfsaðilar á landamærasvæðum 2.562 2.517
1-0960 Félagasamtök á Eystrasaltssvæðinu 6.548 6.432
1-0810 Skrifstofur ráðherranefndarinnar í Eistlandi, 

Lettlandi, Litháen og Norðvestur-Rússlandi
15.778 15.560

1-0850 Alþjóðasamstarf 1.815 1.783
1-0870 Samstarfsáætlun um málefni norðurskautssvæðisins 9.024 8.864
1-0950 Aðgerðir vegna Hvíta-Rússlands 0 4.574
1-0990 Samstarf við grannsvæði Norðurlanda í vestri 1.658 1.629
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Þús. 
DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

Menntamál og rannsóknir (MR-U) 221.541 222.919

Almenn framlög til menntamála og rannsókna 3.376 3.316
2-2505 Ráðstöfunarfé – Menntamál og rannsóknir 3.376 3.316

 Stefnumörkun o.fl. 15.718 15.440
2-2544 Norrænt tungumálasamstarf 7.123 6.997
2-2553 Stefnumótun, þekkingarsamfélagið og innviðir 

upplýsingatækni
576 566

2-3127 Stefnumörkun um nám fullorðinna 8.019 7.877

Ferðastyrkir og tengslanetaáætlanir 80.306 77.713
2-2513 Nordplus 74.809 74.073
2-2515 Norræna meistaranámsáætlunin 5.497 3.640

Stofnun 99.442 104.153
2-3100 Norræna rannsóknaráðið (NordForsk) 99.442 104.153

Annað rannsóknasamstarf 22.699 22.297
2-3180 Norræna kjarneðlisfræðistofnunin (NORDITA) 9.320 9.155
2-3181 Norræna sjóréttarstofnunin (NIfS) 2.778 2.729
2-3182 Norræna stofnunin um Asíurannsóknir (NIAS) 4.403 4.325
2-3184 Norræna eldfjallasetrið (NORDVULK) 4.498 4.418
2-3185 Norræna Samastofnunin (NSI) 1.700 1.670

Þús. 
DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

 Félags- og heilbrigðismál (MR-S) 39.363 38.732

Framlög til verkefna 19.280 18.938
3-4310 Framlög til verkefna – Félags- og heilbrigðismál 5.748 4.646
3-4311 Norrænt samstarf um heilbrigðismál – eftirfylgni 

Könberg-skýrslunnar
1.287 1.264

3-4320 Norræna ráðið um málefni fatlaðs fólks (NHR) 1.163 1.142
3-4340 Norræna nefndin um heilbrigðisskýrslur (Nomesko) 

og Norræna hagsýslunefndin (Nososko)
1.959 1.924

3-4382 Norræna tannlækningastofnunin – NIOM AS 9.123 9.962

 Stofnun 20.083 19.794
3-4380 Norræna velferðarmiðstöðin (NVC) 20.083 19.794
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Þús. 
DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

Menningarmál (MR-K) 174.413 170.551

 Almenn framlög til menningarmála 51.496 51.085
4-2203 Ráðstöfunarfé – Menningarmál 974 957
4-2205 Norræni menningarsjóðurinn 35.555 34.926
4-2206 Verðlaun Norðurlandaráðs 4.281 3.905
4-2208 Stefnumótandi aðgerðir 10.686 11.297

 Börn og ungmenni 6.250 6.139
4-2212 Norræna barna- og ungmennanefndin (NORDBUK) 6.250 6.139

 Kvikmyndir og fjölmiðlar 31.846 31.283

4-2222 Norræni kvikmynda- og sjónvarpssjóðurinn 28.849 28.339
4-2228 Gagnamiðstöð um fjölmiðlarannsóknir (NORDICOM) 2.997 2.944

 Listir 31.820 31.258

4-2251 Menningar- og listaáætlunin 16.813 16.516
4-2253 Norrænir þýðingarstyrkir 3.175 3.119
4-2254 Norræn-baltnesk ferðastyrkjaáætlun á 

menningarsviði
11.832 11.623

 Norræn menningarhús (stofnanir) 46.010 44.219
4-2270 Norræna húsið í Reykjavík (NOREY) 11.148 9.880
4-2272 Norðurlandahúsið í Færeyjum (NLH) 13.884 13.692
4-2274 Norræna stofnunin á Álandseyjum (NIPÅ) 3.023 2.973
4-2277 Norræna stofnunin á Grænlandi (NAPA) 6.507 6.417
4-2548 Norræna menningargáttin (KKN) 11.448 11.257

 Annað menningarsamstarf 6.991 6.567
4-2232 Forgangsverkefni 3.100 2.745
4-2234 Samískt samstarf 3.891 3.822

Þús. DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

 Jafnréttismál (MR–JÄM) 9.185 9.023

Framlög til verkefna 9.185 9.023
6-4410 Framlög til verkefna – Jafnréttismál 3.616 3.552
6-4420 Styrkjaáætlun jafnréttisráðherranna (MR-JÄM) 2.942 2.890
6-4480 Norræna upplýsingamiðstöðin um kynjafræði 

(NIKK)
2.627 2.581
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Þús. 
DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

Fiskveiðar og fiskeldi, landbúnaður, matvæli  
og skógrækt (MR-FJLS)

40.219 39.572

5-6420 Ný norræn matargerð 939 922

 Fiskveiðar 6.416 6.303
5-6610 Framlög til verkefna – Fiskveiðar 6.416 6.303

 Landbúnaður og skógrækt 27.074 26.659
5-6510 Framlög til verkefna – Landbúnaður 382 375
5-6520 Norræna nefndin um landbúnaðar- og 

matvælarannsóknir (NKJ)
848 833

5-6310 Framlög til verkefna – Skógrækt 317 311
5-6581 Norrænar skógræktarrannsóknir (SNS) 5.758 5.656

Stofnun – Landbúnaður 19.769 19.484
5-6585 Norræna erfðaauðlindastofnunin (NordGen) 19.769 19.484

 Matvæli 5.790 5.688
5-6810 Framlög til verkefna – Matvæli 5.224 5.132
5-6830 Norræn framkvæmdaáætlun um betri heilsu og 

lífsgæði
566 556

Þús. 
DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

Atvinnu-, orku- og byggðastefna (MR-NER) 129.080 130.773

 Atvinnulíf 85.664 87.766
7-5140 Framlög til verkefna – Atvinnulíf 2.056 2.020
7-5280 Norræni verkefnaútflutningssjóðurinn (Nopef) 15.698 15.420

Stofnun – Atvinnulíf 67.910 70.326
7-5180 Norræna nýsköpunarmiðstöðin 67.910 70.326

 Orkumál 10.322 10.461
7-5141 Framlög til verkefna – Orkumál 4.276 4.200

Stofnun – Orkumál 6.046 6.261
7-3220 Norrænar orkurannsóknir (NEF) 6.046 6.261

 Byggðamál 33.094 32.546
7-5143 Framkvæmd samstarfsáætlunar, lýðfræði, 

vinnuhópar og framlög til verkefna – Byggðastefna
5.507 5.410

7-5151 Norræna Atlantshafssamstarfið (NORA) 6.858 6.737
7-5160 Samstarf landamærasvæða 9.615 9.445

Stofnun – Byggðamál 11.114 10.954
7-6180 Nordregio 11.114 10.954
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Þús. DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

Umhverfismál (MR-M) 45.716 44.907

8-3310 Ráðstöfunarfé – Umhverfismál 4.686 4.313

8-3311 Vinnuhópar á umhverfissviði 24.443 24.511
8-3312 Umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs 835 610
8-3320 Norræna umhverfisfjármögnunarfélagið (NEFCO) 11.405 11.203
8-6720 SVANURINN – Norrænt umhverfismerki 4.347 4.270

Þús. DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

Vinnumál (MR-A) 14.086 13.839

 Framlög til verkefna 10.625 10.436
9-4110 Önnur framlög til verkefna – Vinnumál 1.064 922
9-4111 Vinnumál – Fastanefndir 4.620 4.661
9-4120 Nordjobb 3.272 3.214
9-4130 Samskipti um vinnumál 1.669 1.639

 Stofnun 3.461 3.403
9-4180 Norræna stofnunin um framhaldsmenntun í 

vinnuvernd (NIVA)
3.461 3.403

Þús. DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

 Efnahags- og fjármálastefna (MR-FINANS) 1.874 1.841

10-5210 Framlög til verkefna – Efnahags- og 
fjármálastefna

1.874 1.841

Þús. DKK

Fjárhags-
áætlun 
2017

Fjárhags-
áætlun 
2016

Löggjafarsamstarf (MR-LOV) 1.430 1.405

11-7110 Framlög til verkefna – Löggjafarmál 1.430 1.405
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Fylgiskjal 1

Fjárveitingar til norrænna stofnana í 
þeirra gjaldmiðli 2017 2016   

Menntamál og rannsóknir (MR-U)

2-3100 Norræna rannsóknaráðið 
(NordForsk)

124.303.000 122.533.000 NOK

Félags- og heilbrigðismál (MR-S)

3-4380 Norræna velferðarmiðstöðin (NVC) 25.104.000 24.743.000 SEK

Menningarmál (MR-K)

4-2270 Norræna húsið í Reykjavík (NOREY) 206.438.000 197.597.000 ISK
4-2272 Norðurlandahúsið í Færeyjum 

(NLH)
13.884.000 13.692.000 DKK

4-2274 Norræna stofnunin á Álandseyjum 
(NIPÅ)

405.800 399.000 EUR

4-2277 Norræna stofnunin á Grænlandi 
(NAPA)

6.507.000 6.417.000 DKK

4-2548 Norræna menningargáttin (KKN) 1.536.700 1.511.000 EUR

Fiskveiðar og fiskeldi, landbúnaður, matvæli 
og skógrækt (MR-FJLS)
5-6585 Norræna erfðaauðlindastofnunin 

(NordGen)
24.711.000 24.355.000 SEK

Atvinnu-, orku- og byggðastefna (MR-NER)

7-5180 Norræna nýsköpunarmiðstöðin (NI) 84.888.000 82.737.000 NOK
7-3220 Norrænar orkurannsóknir (NEF) 7.558.000 7.366.000 NOK
7-6180 Nordregio 13.893.000 13.693.000 SEK

Vinnumál (MR-A)

9-4180 Norræna stofnunin um framhalds-
menntun í vinnuvernd (NIVA)

464.600 456.800 EUR
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Fylgiskjal 2

Gengi gjaldmiðla og 
verðbólgustig 2017
100 EUR = 745 DKK

100 ISK = 5,4 DKK

100 NOK = 80 DKK

100 SEK = 80 DKK

Danmörk 1,4%

Finnland 1,1%

Ísland 2,4%

Noregur 2,6%

Svíþjóð 1,46%

Reikningsstuðull vegna verkefna er 1,8 %.
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