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Norrænt samstarf

Norræna samstarfib er eitt umfangsmesta svæbasamstarf  

í heiminum. Samstarfib byggir á landfræbilegri legu,  

sam eiginlegri sögu og menningu og nær til Danmerkur, 

Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóbar auk sjálf stjórnar-

svæbanna Færeyja, Grænlands og Álandseyja.

Norræna samstarfib er pólitískt, efnahagslegt og menningar-

legt og skiptir miklu í evrópsku og alþjóblegu samstarfi.  

Í norrænu samstarfi er unnib ab því ab styrkja stöbu Norbur-

landanna í sterkri Evrópu.

Meb norrænu samstarfi er unnib ab því ab efla norræna og 

svæbisbundna hagsmuni í alþjóblegu umhverfi. Sameiginleg 

gildi landanna styrkja stöbu Norburlandanna og skipa þeim 

mebal þeirra svæba í heiminum þar sem nýsköpun og 

samkeppnishæfni er mest. 
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Formáli

Þaber ýmislegt sem vib Norburlandabúar getum státab okkur af. Okkur 
hefur hlotnast sú gæfa ab búa vib efnahagslega velsæld og velferb. 
Hér er frjór jarbvegur fyrir nýsköpun, rannsóknir og atvinnulíf. Þá býr 
fólk í okkar heimshluta vib lýbræbi, frelsi og mannréttindi og jafn-
rétti er langt á veg komib. 

En vib eigum ekki abeins ýmislegt sameiginlegt sem ástæba er til ab 
státa sig af því vib stöndum einnig frammi fyrir sams konar fram-
tíbaráskorunum. Svíar gegna formennsku í Norrænu rábherra-
nefndinni á árinu 2008. Þá hyggjumst vib taka höndum saman og 
takast á vib verkefni sem blasa vib okkur öllum, einnig á svibum þar 
sem vib teljum ab Norburlandaþjóbunum sé akkur í ab leiba saman 
hesta sína. Þab átak felst í því ab auka samkeppnishæfni Norbur-
landanna í hnatt væddum heimi og leggjast á eitt um ab sporna vib 
útilokun á vinnumarkabi í löndunum. Þab felst einnig í ab vera meira 
samtaka þegar leitab er lausna á loftslagsvandanum og í samstarfi  
á svibi rannsókna og menningarmála. Síbast en ekki síst felst átakib 
í ab brýna norrænt samstarf og gera þab mark vis sara. 

Vib Norburlandabúar eigum okkur langa hefb fyrir góbu samstarfi þar 
sem vib tengjumst nýjum böndum og berum saman bækur okkar. 
Náib norrænt samstarf ristir djúpt mebal almennings og þab hefur 
löngum verib styrkur okkar þegar vib kvebjum okkur hljóbs á evr-
ópsk um eba alþjóblegum vettvangi, ýmist saman eba hver þjób fyrir 
sig. Vib hlökkum til ab leggjast á eitt meb norrænum frændþjóbum 
okkar ab halda áfram skilvirku og markvissu norrænu samstarfi á 
árinu 2008. Sagan hefur sýnt okkur ab samstaban gerir okkur kleift 
ab takast á vib sameiginleg vandamál og ná árangri. Vib erum sann-
færb um ab áframhaldandi öflugt norrænt samstarf gagnar löndum 
okkar, íbúum og umheiminum öllum. 

fredrik reinfeldt



samtakamáttur 2008 8

Norðurlandaþjóðirnar leggjast á eitt

Hagvöxtur á Norburlöndum er meiri en í mörgum heimshlutum sem vib 
berum okkur saman vib, atvinnuleysi er lítib mibab vib önnur Evr-
ópu ríki og opinberi geirinn er öflugur. Norburlöndin koma ibulega 
vel út í alþjóblegum úttektum þegar metnar eru framfarir á mikil-
vægum svibum þjóbfélagsins – þar nægir ab nefna fjár festingar-
umhverfi, upplýsingatækni, rannsóknir og menntamál. Sterk 
samkennd þjób anna aubveldar okkur ab leggjast á eitt þegar tekist 
er á vib ögranir sem þjóbfélög okkar standa frammi fyrir. 

Alþjóbleg samkeppni fer síharbnandi og því verbum vib ab auka sam-
keppnis hæfni okkar eigi okkur ab takast ab vibhalda og auka þá 
velsæld sem okkur hefur tekist ab skapa. Loftslagsbreytingarnar eru 
til marks um ab vib verbum ab huga betur ab umhverfismálum og 
ablaga þjóbfélög okkar ab nýjum abstæbum. Vib viljum geta varb-
veitt sérstöbu okkar um leib og vib tökum vib áhrifum ab utan.  
Á fundi sínum í júní 2007 samþykktu forsætisrábherrar Norbur-
landanna nýjar áherslu í auknu norrænu samstarfi ab málefnum sem 
tengjast hnattvæbingunni. Svíar hyggjast hefja raunhæfar abgerbir á 
þessu svibi á formennskuárinu.

Norburlandaþjóbunum er akkur í ab þróa samstarf um Eystrasalt, til 
dæmis varbandi samkeppnishæfni og í umhverfismálum. Þetta á 
bæbi vib innan vébanda esb og í samskiptum esb og Rússlands en 
þó einkum í norrænu-baltnesku samstarfi hinna átta esb/ees-ríkja. 
Þannig tekst ab skapa öflugan vettvang þar sem tekist er á vib 
áskor anir hnattvæbingarinnar. Þá er brýnt ab þróa samstarf 
Norrænu rábherranefndarinnar vib Norbvestur-Rússland og önnur 
grann svæbi Norburlanda. 

Norrænt samstarf til þess ab koma í veg fyrir útilokun hópa og einstak l-
inga frá virkri þátttöku í þjóbfélaginu, menntun, á húsnæbis mark abi 
og ekki síst vinnumarkabi, nýtur forgangs á formennskuári Svía.  
Á öllum Norburlöndunum er lögb mikil áhersla á ab skapa þjóbfélag 
þar sem karlar og konur hafa jafna möguleika í atvinnulífi og ein ka-
lífi. Því er sjálfsagt ab starfa áfram ab samþættingu jafnréttis-
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sjónarmiba í norrænu samstarfi. Annab mikilvægt sam starfs svib 
varbar málefni barna og ungmenna. 

Forgangsverkefni

Formennskuáætluninni er skipt efnislega í fjóra kafla meb fyrirsögnunum 
Samkeppnishæfni, Loftslagsmál, Sköpunargáfa og Samhæfing.  
Í hverjum kafla er greint frá meginmarkmibum og fyrirhugubum 
abgerbum. Þá er gerb nánari grein fyrir forgangsverkefnum vib-
eigandi rábherranefndar í framkvæmdaáætlunum á hverju sam-
starfs svibi. 

Samkeppnishæfni

Á formennskuári Svía er markmibib ab styrkja stöbu landa okkar í  
harbn andi alþjóbasamkeppni. Fylgja þarf eftir frumkvæbi forsætis-
ráb herranna ab nánara norrænu samstarfi um málefni sem tengjast 
hnattvæbingunni. Hafist verbur handa til þess ab kynna Norbur-
löndin sem eitt svæbi. Efla ber samstarf, til dæmis um hagnýtar 
rann sóknir og litlar framleibslueiningar. Þá verbur í samstarfinu lögb 
mikil áhersla á ab fjarlægja landamærahindranir á Norbur löndunum. 
Í menntamálum ber ab efla samstarf sem leibir til aukinna gæba 
menntunar. 

Loftslagsmál

Loftslagsbreytingar hafa verib ofarlega á baugi ab undanförnu og sýna 
þær ab þörf er á ab skapa sjálfbært þjóbfélag. Norburlönd hafa alla 
burbi til þess ab vera öbrum fyrirmynd í loftslagsmálum. Árib 2008 
munum vib einbeita okkur ab loftslagsmálum og sameiginlegum 
undirbúningi og abgerbum Norburlandanna fyrir alþjóblega 
loftslags samninginn 2009. Stublab verbur ab norrænu samstarfi til 
þess ab stybja abgerbir í loftslagsmálum í þróunarlöndunum og á 
efnahagslegum vaxtarsvæbum 

Sköpunargáfa

 Árangur á svibi menntamála, rannsókna og menningarmála skipar 
öndvegissess í norrænu samstarfi. Hvatt verbur til framtakssemi og 
skapandi rannsóknaumhverfis meb styrkjum. Norburlandaþjóbirnar 
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hafa vakib athygli um allan heim á ýmsum menningarsvibum, t.d. 
kvikmyndum, hönnun, tónlist og barnamenningu. Skólinn gegnir  
því mikilvæga hlutverki ab örva sköpunargáfu barna og ungmenna, 
á því svibi er þjóbunum akkur í ab bera saman bækur sínar og 
reynslu. 

Samhæfing

 Eigi norrænt samstarf ab vera skilvirkt þarf þab ab tengjast Evrópu sam-
starfi. Þá er mikilvægt ab Norræna rábherranefndin þrói samstarf vib 
ýmis svæbasamtök, þar á mebal Barentsráb, Eystrasaltsráb og 
Norburskautsráb og skýra þarf hlutverk og ábyrgbarsvib hvers abila 
fyrir sig. Þá verbur gerb úttekt á hlutverki Norrænu rábherra-
nefndarinnar í endurnýjubu Eystrasaltssamstarfi. 2008 verba settar 
nýjar starfsreglur í samstarfi Norrænu rábherranefndarinnar vib 
Norbvestur-Rússland og Eystrasaltsríkin. Tekin verbur ákvörbun um 
nýja samstarfsáætlun fyrir abgerbir á Norburskauti á tímabilinu 
2009–2012. 

Þá er brýn þörf á ab samhæfa starfsemi norrænna stofnana og stofnana í 
löndunum og koma á nánara samstarfi yfirvalda ríkjanna. 

Á formennskuári Svía verbur áfram unnib ab verkefnum sem ýtt var úr vör 
í formennskutíb annarra þjóba. Þar ber einkum ab nefna breyt ingar 
og nútímavæbingu á norrænu samstarfi, ekki síst hjá stofn unum 
Norrænu rábherranefndarinnar sem og öbrum stofnunum. Ljúka þarf 
samþættingu jafnréttissjónarmiba hjá Norrænu rábherra nefndinni, 
einnig framkvæmdaáætluninni Hönnun fyrir alla en mark mib hennar 
er ab auka abgengi fatlabra ab þjóbfélaginu. Þá verbur norræna 
stefnumótunin um sjálfbæra þróun endurskobub á árinu.

Svíar munu á formennskuárinu leitast eftir reglubundnu samrábi vib 
þingfulltrúa í Norburlandarábi og Finna en þeir gegna formennsku  
í rábinu 2008. 

Norrænt samstarf sækir ab miklu leyti styrk sinn í djúpar rætur mebal 
almennings og sameiginlegar hefbir fyrir opnu og lýbræbislegu 
þjóbfélagi. Samstarf Norrænu rábherranefndarinnar vib frjáls 
félagasamtök, ekki síst Norrænu félögin er því mjög mikilvægt. 

Nánari upplýsingar um formennskuáætlun Svía á vefslófinni:  
www.Norden2008.se
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Samkeppnishæfni

Hnattvæbing heimsbúskaparsins verbur æ hrabari og afleibingar hennar 
koma æ skýrar í ljós. Norburlandaþjóbirnar eru vel í stakk búnar til 
þess ab mæta hnattvæbingunni, en vib þurfum ab efla samstarf 
okkar og standa vörb um styrk Norburlandanna. 

Svíar munu á formennskuárinu beita sér fyrir auknu samstarfi um 
hnattvæbingarmál en forsætisrábherrar landanna tóku frumkvæbi 
þar ab lútandi á fundi sínum í júní 2007. Leibtogafundur verbur 
haldinn á vordögum 2008 þar sem fulltrúum yfirvalda, atvinnulífs, 
háskóla- og rannsóknageira og félagasamtaka á Norburlöndum 
verbur bobib til þess ab ræba áhrif hnattvæbingar á Norburlöndin. 

Til þess ab auka samkeppnishæfni í löndum okkar er mikilvægt ab gera 
gangskör ab því ab afnema landamærahindranir á milli þeirra. 
Hindranir þessar torvelda fólki sem fer daglega á milli landa, en 
einnig þeim sem hyggjast dvelja í norrænu grannríki til lengri eba 
skemmri tíma til þess ab starfa, stunda nám eba af öbrum ástæb um. 
Þá er ekki síbur mikilvægt ab fjarlægja landamæra hindranir í 
atvinnulífi og fyrir neytendur. solvit-úrlausnarkerfib hefur gefib 
góba raun en þab er tengslanet yfirvalda og annarra hagsmunaabila 
í Evrópu til þess ab abstoba fyrirtæki og einstaklinga sem dottib 
hafa milli skips og bryggju vegna mismunandi reglugerba í 
ríkjunum. 

Eigi lönd okkar ab geta látib ab sér kveba í alþjóblegri samkeppni er 
naubsynlegt ab nægt frambob sé á vel menntubu og hæfu vinnuafli. 
Svíar leggja áherslu á norrænt samstarf um málefni sem varba gæbi 
menntunar. 

Lýbfræbileg þróun bendir til þess ab hlutfall vinnufærra karla og kvenna 
þurfi ab aukast. Mebal annars er mikilvægt ab aubvelda ung menn-
um og innflytjendum ab fóta sig á vinnumarkabi. Því verbur á árinu 
lögb áhersla á starf sem mibar ab því ab koma í veg fyrir útilokun.
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Undir formennsku Svía verbur litib á gæbi starfsmenntunar og hvernig 
starfa megi saman ab viburkenningu starfsréttinda til þess ab auka 
hreyfingu ibnlærbra á milli landanna.

Á Norburlöndunum höfum vib skapab félagsleg öryggisnet sem ab 
mörgu leyti eru svipub en ólík ab öbru leyti. Traustar almanna trygg-
ingar á Norburlöndunum styrkja stöbu okkar í alþjóblegri sam-
keppni. Okkar bíba þó óleyst verkefni, mebal annars vegna þess ab 
hlutfall eldri borgara eykst stöbugt. 2007 var gerb könnun á áhrifum 
norræna velferbarlíkansins á atvinnuþátttöku. Þeirri könnun verbur 
fylgt eftir undir formennsku Svía. 

Nægt frambob á hæfu vinnuafli á öllum Norburlöndum styrkir sam-
keppnis  stöbu okkar. Því er mikilvægt ab koma á markvissu sam starfi 
norrænu ríkjanna og Eystrasaltsríkjanna þegar þab á vib, til vibbótar 
abgerbum í löndunum sjálfum og skapa þannig möguleika á skil-
virku og sjálfbæru vinnumarkabssvæbi. Betra abgengi ab vinnu-
markabi, mebal annars meb stækkun svæba og aukinni notkun upp-
lýsinga tækni, hefur úrslitagildi fyrir samkeppnisstöbu fyrirtækja og 
lands svæba á alþjóbamarkabi. 

Undir formennsku Svía verbur unnib ab því ab efla samstarf Norrænu 
rábherranefndarinnar vib landamærasvæbin. Bæta þarf og þróa 
hagtölur frá fleiri löndum í senn og greiningu á þeim. Áhersla verbur 
lögb á ab kynna og efla þab starf sem unnib er á landamæra svæb-
unum til þess ab afnema landamærahindranir. 

Rannsóknir og nýsköpun eru mikilvægir þættir sem treysta alþjóblega 
samkeppnishæfni Norburlanda. Áframhaldandi þróun á norrænum 
rannsókna- og nýsköpunarsvæbum styrkir stöbu Norburlandanna á 
svibi rannsókna og nýsköpunar í Evrópu. Undir formennsku Svía 
verbur lögb áhersla á abgerbir til þess ab efla nýsköpunarumhverfi 
og klasafyrirtæki.

Fylgt verbur eftir könnun á norrænu samstarfi á svibi áhættufjárfestinga.

Brýnt er ab þróa norrænan raforkumarkab enn frekar. Markmibib er ab 
skapa skilvirkan og sjálfbæran raforkumarkab án landamæra þar 
sem samkeppni ríkir. 

Ferbamannaþjónusta er í örum vexti og þar hafa Norburlöndin upp á 
margt ab bjóba. Þörf er á markvissu samstarfi þjóbanna á ýmsum 
erlendum mörkubum til þess ab efla samkeppnisstöbu þeirra.  
Því er brýnt ab örva og efla samstarf á svibi ferbamála. 
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Markmib verkefnisins Ný norræn matvæli er ab stybja vib jákvæba þróun 
á ýmsum svibum sem tengjast matvælum, þar á mebal matargerbar-
list, ferbaþjónustu, byggbaþróun og holla fæbu. Svíar hyggjast 
sinna þessu verkefni á margvíslegan hátt árib 2008.

Norburlandaþjóbirnar hafa ab mörgu leyti náb langt í vibleitni sinni til 
þess ab skapa jafnréttisþjóbfélag og hefur þab einnig haft jákvæb 
áhrif á efnahagsþróun og samkeppnishæfni í löndunum. Samstarf í 
jafnréttismálum mun áfram njóta mikils forgangs. 

verk að vinna 2008

 n  Fylgja eftir frumkvæbi norrænu forsætisrábherranna í júní 
2007 ab norrænu samstarfi á svibi hnattvæbingar. 

 n  Halda fyrsta norræna stórfundinn um hnattvæbingu meb 
fulltrúum stjórnmála, atvinnulífs og félagasamtaka. 

 n  Fylgja eftir nýjum abgerbum Norræna fjárfestingarbankans 
varbandi samkeppnishæfni Eystrasaltsríkjanna og umhverfi 
hafsins í Eystrasalti.

 n  Halda málþing um norrænan raforkumarkab. 

 n  Stubla ab aukinni samhæfingu og upplýsingamiblun milli 
landamærasvæba. 

 n  Taka ákvörbun um endurskobaba samstarfsáætlun í byggba-
málum fyrir tímabilib 2009–2012.

 n  Efla samstarf norrænna abila og í löndunum sem fara meb 
málefni ferbaþjónustu til þess ab vekja athygli á Norbur-
löndunum sem áfangastab ferbamanna. 

 n  Halda rábstefnu um frumkvöbla sem drifkraft í Evrópu, þar 
sem fjallab verbur um landamærahindranir, samstarf landa-
mærasvæba, einföldun reglugerba og ferbaþjónustu. 

 n  Standa fyrir málþingi og öbrum abgerbum á vegum verk-
efnisins Ný norræn matvæli.

 n  Halda málþing um samkeppnishæft atvinnulíf á lands-
byggbinni.
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Loftslagsmál

Loftslagsbreytingar verba æ meira áberandi og ljóst er ab þörf er á ab 
stubla ab sjálfbæru þjóbfélagi. Norburlöndin eru í fararbroddi þegar 
hugab er ab umhverfismálum og leitab ýmissa lausna. Svíar munu á 
formennskuárinu einbeita sér ab umhverfis- og loftslagsmálum og 
hefja norrænar abgerbir til þess ab stubla ab jákvæbri þróun, til 
dæmis meb því ab leggjast á eitt um ab ná markmibum esb í lofts-
lagsmálum. Samnorrænar stofnanir sem starfa ab umhverfis málum, 
til dæmis Norræni fjárfestingarbankinn (nib) og Norræni umhverfis-
sjóburinn (nefco) gegna þar þýbingarmiklu hlutverki.

Loftslagsmál eru í ebli sínu hnattræn. Þar nægja engan veginn abgerbir 
innanlands eba á norrænum vettvangi til þess ab sporna vib lofts-
lagsbreytingum. Breitt og víbtækt alþjóbasamstarf þarf til þess ab 
stemma stigu vib loftslagsvandanum. Svíar munu beita sér fyrir því 
ab Norburlöndin starfi saman ab undirbúningi og abgerbum fyrir 
alþjóblegan loftslagssáttmálann 2009. 

Norburlönd eru vel í stakk búin til þess ab gegna mikilvægu hlutverki vib 
áframhaldandi alþjóblegar abgerbir í loftslagsmálum eftir 2012,  
en þá rennur Kyoto-bókunin út. Löndin geta unnib saman ab því ab 
finna skilvirkari stjórnunartæki og þróa tæknilausnir. Þá getum vib 
skapab víbtækan skilning á áhrifum loftslagsbreytinga á umhverfib 
og þjóbfélagib. 

Formennskuár Svía í Norrænu ráherranefndinni er samtímis Alþjóblega 
heimskautaárinu 2007–2008, skammstafab ipy. Heimskauta-
rannsóknir eru í ebli sínu alþjóblegar og þær eru mikilvægar fyrir 
skilning fólks á ástandi andrúmsloftsins um allan heim. Svíar 
hyggjast á formennskuárinu efla norrænt samstarf um heimskauta-
rannsóknir meb því ab auka norrænt samstarf ab Alþjóblega heim-
skautaárinu loknu. 

Ein forsenda þess ab takast megi ab skapa sjálfbært þjóbfélag er ab 
dregib verbi úr framleibslu og notkun jarbefniseldsneytis. Svíar 
hyggjast taka frumkvæbi ab því ab norræn þekkingarmiblun verbi 
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aukin sem og samstarf um áhrif skóga og landbúnabar á skilvirka og 
aukna líforkuframleibslu. 

Loftslagsbreytingar kalla á breytingar í landbúnabi. Á formennskuárinu 
hefjast Svíar handa vib ab þróa norrænt samstarf um efni í skógrækt 
og önnur málefni tengd skógrækt og landbúnabi í breyttu andrúms-
lofti. 2008 verbur einnig tekist á vib málefni sem varba menningar-
umhverfi og menningarlandslag í ljósi loftslagsbreytinga.

Norrænt samstarf í orkumálum byggir á framkvæmdaáætlun fyrir tím a-
bilib 2006–2009. Í áætluninni er lögb áhersla á þrjá málaflokka; 
orkumarkab, sjálfbærar orkuveitur og hlutverk Norburlandanna í 
alþjóbasamstarfi. Innan ramma framkvæmdaáætlunarinnar verbur 
lögb áhersla á þróun norræna raforkumarkabarins, þátt orkugeirans 
í því ab draga úr áhrifum á umhverfib og samstarf um esb-málefni 
sem eru í brennidepli. 2008 verbur hafinn undirbúningur ab nýrri 
norrænni samstarfsáætlun í orkumálum fyrir tímabilib 2010–2013. 
Ákvörbun verbur tekin 2009. 

Norrænt samstarf í umhverfismálum hefur löngum byggt á fram kvæmd a-
áætlun í umhverfismálum. Þar sem núgildandi áætlun rennur út í 
árslok 2008 mun undirbúningur ab nýrri norrænni samstarfsáætlun í 
umhverfismálum fyrir tímabilib 2009–2012 fara fram undir for-
mennsku Svía. 

Þá munu Svíar vekja máls á því hvab Norburlöndin geta lagt af mörkum 
til þess ab stybja þróunarríkin í vibleitni þeirra til þess ab ablaga 
samfélög sín ab loftslagsbreytingunum þannig ab þróunin bitni ekki 
á loftslaginu. 
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verk að vinna 2008

 n  Ákvörbun um nýja norræna samstarfsáætlun í umhverfis-
málum fyrir tímabilib 2009–2012.

 n  Hefja undirbúning ab nýrri norrænni samstarfsáætlun í orku-
málum fyrir tímabilib 2010–2013.

 n  Halda málþing um vindorku.

 n  Halda fund meb stofnunum sem stybja heimskauta rann-
sóknir á Norburlöndunum meb því markmibi ab efla norrænt 
samstarf þegar Alþjóblega heimskautaárinu lýkur. 

 n  Halda norræna rábstefnu um loftslagsmál í tengslum vib 
menningarlandslag og menningarumhverfi. 

 n  Halda rábstefnu um afleibingar loftslagsbreytinga fyrir 
skóga.
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Sköpunargáfa

Sköpunargáfan er einkennandi fyrir mörg helstu svib í norrænu sam-
starfi; menningarmál, menntamál, rannsóknir og nýsköpun og 
barna- og æskulýbsmál svo eitthvab sé nefnt. Norræn mennta- og 
menningarsamskipti gegna veigamiklu hlutverki til þess ab auka 
gagnkvæma þekkingu og samhug þjóbanna. Norrænt samstarf á 
svibi menntunar, rannsókna og menningarmála hefur tekib miklum 
stakkaskiptum á síbari árum. Svíar munu á formennskuárinu knýja 
þetta mikilvæga ferli áfram til þess ab samstarfib verbi enn skil virk-
ara og sýnilegra. 

Á svibi menningar og fjölmibla er lögb áhersla á norrænt samstarf sem 
örvar sköpunargáfu barna og ungmenna, á fjölmiblamál sem snerta 
börn og ungmenni og fjárhagsleg kjör í skapandi ibnabi. 

Réttur barna og ungmenna til fullrar þátttöku í menningarlífi, á tjáningar-
frelsi og eigin sköpun kemur fram í Barnasáttmála Sameinubu 
þjóbanna og er einn hornsteinn samstarfsáætlunar um málefni 
barna og ungmenna. Í mörgum skólum á Norburlöndum er unnib ab 
því ab gera skapandi starf ab hluta námsins og mikill áhugi er á 
þessum málum á Norburlöndum.

Stór hluti sköpunar og skapandi tjáningar barna og ungmenna fer fram í 
frístundum, meb abstob nýrra fjölmibla og stafrænnar tækni þar 
sem fullorbnir koma hvergi nærri. Áskorunin felst í ab virba rétt 
barna til sköpunar, tjáningar- og upplýsingafrelsis um leib og þau 
eru varin gegn ýmsum skablegum upplýsingum og efni. Þab er til 
mikils ab vinna ef Norburlandaþjóbirnar leggja aukna áherslu á ab 
bera saman reynslu sína af þessum málum. 

Nú er mikib rætt um hlutverk skapandi ibnabar í hagvexti og atvinnu-
sköpun, bæbi í löndunum og á vettvangi esb. Norburlöndin eiga ab 
geta starfab meira saman ab þessum málum, ekki síst í ljósi aukins 
norræns samstarf ab málefnum sem tengjast hnattvæbingunni. 
Svíar munu hvetja til norræns samstarfs um ýmsar hlibar á fjárhags-
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umhverfi skapandi ibnabar. Þar á mebal verbur fjármögnun á 
menningarlífi framtíbarinnar skobub.

Jafnrétti í námi er mjög mikilvægt. Á öllum Norburlöndum kemur skýr-
lega í ljós ab námsárangur og framgangur er mun síbri mebal 
drengja en stúlkna og kynjamunurinn eykst meb tímanum. Þrátt fyrir 
ab konur séu vel menntabar getur þeim reynst erfitt ab ná tilhlýbi-
legum starfsframa. Þessi mál verba skobub á árinu. 

Eigi ibnrekendum ab fjölga og fyrirtæki ab vaxa er naubsynlegt ab fjár-
festa í frumkvöblastarfi. Ein leib er ab kveikja áhuga skólanema á 
frumkvöblastarfi og auka fræbslu mebal ungs fólks á þessum 
málum. Í formennskutíb Svía verbur lögb áhersla á ab auka miblun 
norrænnar reynslu af frumkvöblastarfi í kennslu og kanna sam starfs-
tækifæri. 

Mörg tungumál á Norburlöndum eru náskyld en þar ríkir líka mikill fjöl-
breytileiki. Mikilvægt er ab standa vörb um þá meginreglu ab sam-
skipti í opinberu norrænu samstarfi fari aballega fram á skandí  nav-
ísku tungumálunum, þótt finnska og íslenska haldi sterkri stöbu 
sinni. Norrænt samstarf hefur meb áætlunum og abgerbum stublab 
ab því ab efla fámenn tungumálasamfélög á Norburlöndum. Mennta-
málarábherrar Norburlandanna samþykktu yfirlýsingu um norræna 
tungumálastefnu 2006 og lögbu þar meb grunn ab sam felldum og 
skilvirkum abgerbum til lengri tíma. Hugab verbur ab norrænum 
tungumálum á árinu. 

verk að vinna 2008

 n  Halda rábstefnu um menningu í skólum.

 n  Skiptast á reynslu af frumkvöblamenntun á Norburlöndum. 

 n  Halda norrænt málþing um kyn, árangur af menntun og 
vinnumarkab frá sjónarhorni símenntunar. 

 n  Halda rábstefnu um fjölmiblanotkun og neysluvenjur 
ungmenna.

 n  Fylgja eftir yfirlýsingu menntamálarábherranna um norræna 
tungumálastefnu.







Samhæfing

Norburlöndin hafa valib mismunandi leibir í Evrópusamstarfi og gagn vart 
esb. Öll Norburlöndin ab Færeyjum og Grænlandi undan skild um eru 
abilar ab esb/ees og innri markabi Evrópu. Ákvarbanir sem teknar 
eru í esb hafa áhrif á daglegt líf allra Norburlandabúa. Því er bæbi 
naubsynlegt og nærtækt ab beina sjónum ab hlutverki og tæki-
færum norræns samstarf í breibu evrópsku samhengi. Svíar munu í 
formennskutíb sinni ablaga og samhæfa Norrænu rábherra nefndina 
ab starfi landanna á vettvangi esb. Á sumum svibum er jafnvel 
ástæba til ab skoba þessi mál frá norrænu-baltnesku sjónarhorni. 
Mörg forgangsverkefni á formennskuári Svía í Norrænu rábherra-
nefndinni 2008 verba einnig ofarlega á baugi undir for mennsku 
þeirra í esb seinni hluta árs 2009.

Þróunin á Norburskauti hefur áhrif um allan heim, ekki síst annars stabar 
í Evrópu. Öll Norburlöndin eru tengd Norburskauti. Norrænt samstarf 
gerir okkur vel í stakk búin til þess ab vekja máls á mál efnum 
Norbur  skauts, mebal annars á vettvangi esb.

Í dag starfa ýmis fjölþjóbleg svæbasamtök í okkar hluta álfunnar. Brýnt 
er ab finna vibeigandi samstarfshætti og skipta meb sér verkum til 
þess ab tryggja eins mikla skilvirkni og kostur er í starfi landanna  
og koma í veg fyrir tvíverknab. Auk þess ab gegna formennsku í 
Norrænu rábherranefndinni 2008 munu Svíar leiba fundi norrænu 
forsætis- og utanríkisrábherranna (N5). Eistar gegna formennsku á 
tilsvarandi fundum í norræna-baltneska hópnum (NB8). Svíar leggja 
mikla þýbingu í samstarf innan vébanda N5 og NB8. Þá fer fram 
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margvíslegt samstarf NB8 á öbrum svibum, bæbi rábherra og 
embættismanna, löndum okkar allra til heilla. 

Landfræbilegar abstæbur á Vestur-Norburlöndum kalla á samstarf, 
mebal annars í atvinnulífi. Hvetja ber til samskipta og tengslaneta 
vib abra abila en norræna sem liggja ab Norbur-Atlantshafi.

Eftir stækkun esb eru ýmsar ablögunarreglur nú gengnar úr gildi og 
gripib hefur verib til ýmissa abgerba í atvinnulífi. Nú má segja ab nýr 
kafli sé hafinn í norrænu samstarfi vib Eistland, Lettland og Litháen 
þar sem lögb er meiri áhersla á stefnumótandi svib. Víbtækt sam-
starf Norrænu rábherranefndarinnar vib Norbvestur-Rússland er 
mikil vægur þáttur í starfsemi og fjárlögum rábherranefndarinnar. 
Norræna rábherranefndin hefur í nokkur ár styrkt starfsemi hvít-
rússneska háskólans ehu í Vilníus. Ákvarbanir verba teknar árib 
2008 um nýjar framkvæmdaáætlanir í samstarfi vib Eystra saltsríkin 
annars vegar og Norbvestur-Rússland hins vegar frá og meb 2009.

2008 verbur gerb úttekt á starfsemi upplýsingaskrifstofa Norrænu 
rábherranefndarinnar í Eystrasaltsríkjunum og Rússlandi og tekin 
ákvörbun um starfsemi þeirra frá og meb 2009. 

Þegar löggjöf norrænu ríkjanna er ablögub reglugerbum esb og ees,  
er mikilvægt ab tryggja og varbveita vissa samræmingu milli réttar-
kerfa á Norburlöndunum. Í þessu skyni hefur farib fram skilvirkt 
löggjafarsamstarf dómsmálarábuneyta landanna um árabil. Leggja 
þarf enn meiri áherslu á þetta samstarf og gera þab víbtækara undir 
formennsku Svía. Í vibræbum er ástæba til ab beina sjónum ab 
aukinni samhæfingu og upplýsingaskiptum. 

Gripib verbur til abgerba til þess ab auka réttindi barna í samstarfi vib 
Evrópurábib, en þar gegna Svíar formennsku á tímabilinu maí–
nóvember 2008. Þegar Svíar gegna formennsku samtímis í Norrænu 
rábherranefndinni og Evrópurábinu munu þeir beita sér fyrir því ab 
þróa samstarf á bábum vígstöbvum, bæbi í jafnréttismálum og 
málefnum fatlabra. 

Eystrasaltsrábib (cbss) ákvab á utanríkisrábherrafundi í Málmey í júní 
2007 ab gera breytingar á rábinu. Utanríkisrábherrarnir fögnubu 
stefnu esb á svæbunum vib Eystrasalt. Þab er mikilvægt ab Eystra-
salts  stefnan sé í samræmi vib áherslur Norrænu rábherra nefnd-
arinnar. Í því sambandi er brýnt ab beina sjónum ab ástandi hafsins 
í Eystra salti.

Leitast er vib ab samhæfa abferbir og abgerbir Norburlandanna í starfi 
sem nú lagt í esb-reglur um markabseftirlit. Ný vélatilskipun esb 
felur í sér meira en 600 evrópska stabla sem þarf ab fara yfir. 
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Norburlandaþjóbirnar líta á þessi mál sömu augum. Ef vib sam-
stillum abgerbir og skiptum meb okkur verkum aubveldar þab okkur 
ab veita sjónarmibum Norburlandanna brautargengi. Mikilvægt 
norrænt samstarf á svipubum nótum fer fram á svibi stabla og 
neytendaöryggis.

Svíar munu skoba hlutverk alþjóblegra fjármálastofnana á for menn sku-
árinu. Margar þeirra gegna mikilvægu hlutverki á svæbunum vib 
Eystrasalt og grannsvæbum þeirra og rába yfir miklu fjármagni. Svíar 
munu á formennskuárinu vinna ab stefnumótun í þá átt ab Norbur-
löndin geti betur þjónab norrænum hagsmunum innan alþjóblegra 
fjármálastofnana. Markmibib er fyrst og fremst ab örva vöxt og 
atvinnutækifæri í samræmi vib sjálfbæra þróun vib Eystra salt og í 
grannríkjum þeirra. 

Þá er brýnt ab samhæfa starfsemi norrænna stofnana og yfirvalda og 
stofnana í löndunum. Eins er þörf á ab auka samstarf yfirvalda í 
norrænu löndunum. Til dæmis er mikilvægt ab einstaklingar þekki 
réttindi sín og skyldur þegar þeir dveljast í lengri eba skemmri tíma 
vib störf í norrænu grannríki. Eitt skref í þessu ferli er ab koma á fót 
norrænni almannatryggingagátt. Gert er ráb fyrir ab því verki ljúki í 
júní 2008. 

Á löggjafarsvibi er lögb mikil áhersla á ab einfalda samstarf á svibi 
refsilaga og löggjafar og gera þab skilvirkara. Því hafa norrænu 
dómsmálarábherrarnir látib kanna þörf á og forsendur fyrir nánara 
samstarfi lögreglu- og ákæruyfirvalda landanna vib rannsókn og 
dómsmebferb afbrota. Niburstöbur úttektarinnar munu liggja fyrir 
2008 og verbur því fylgt eftir undir formennsku Svía. 

Lögreglan á Norburlöndum á ab geta starfab saman ab fleiri verkefnum 
en rannsókn afbrota. Ekki síst á landamærasvæbum ætti lögreglu-
starfsfólk frá grannríkjum ab geta starfab saman og þannig aub-
veldab forvarnir og rannsóknir á glæpum. Svíar munu á for mennsku-
árinu taka frumkvæbi ab því ab líta nánar á þessi mál. 

Norburlöndin hafa náb langt mibab vib mörg önnur ríki heims á ýmsum 
svibum sem varba jafnrétti og þjóbfélagsþátttöku fatlabra. Þó er 
margt óunnib í þeim efnum. Svíar munu á formennskuárinu auka 
samhæfingu milli helstu stofnana og abila í löndunum á svibi 
fötlunar mála. Í baráttunni gegn útilokun er brýnt ab líta á abstæbur 
fatlabra á vinnumarkabi. 
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verk að vinna 2008

 n  Halda rábstefnu um málefni Norburskauts, mebal annars frá 
sjónarhorni esb. 

 n  Taka ákvörbun um nýja framkvæmdaáætlun í Norbur skauts-
málum fyrir tímabilib 2009–2012.

 n  Móta stefnu til þess ab efla stöbu Norburlandanna innan 
alþjóblegra fjármálastofnana sem starfa á svæbunum vib 
Eystrasalt. 

 n  Taka ákvörbun um nýja stefnumótun í samstarfi Norrænu 
rábherranefndarinnar vib Eistland, Lettland og Litháen 
annars vegar og Rússland hins vegar.

 n  Taka ákvörbun um áherslur í framtíbarstarfsemi upplýsinga-
skrifstofa Norrænu rábherranefndarinnar í Eistlandi, Lett-
landi, Litháen og Rússlandi. 

 n  Halda tvö málþing í samstarfi vib Evrópurábib, um þátttöku 
og áhrif barna í þjóbfélaginu, og um ofbeldi og önnur brot  
á börnum. Málþingin verbi libur í undirbúningi ab nýrri 
áætlun Evrópurábsins um réttindi barna. 

 n  Halda rábstefnu í samstarfi vib Evrópurábib þar sem ræddar 
verba framkvæmdaáætlanir og stefna í málefnum fatlabra út 
frá Sáttmála Sameinubu þjóbanna um réttindi fatlabra. 

 n  Rábstefna og borin saman reynsla af skipulagi á skilvirkum 
vinnumarkabs- og velferbarstofnunum. 

 n  Sinna fræbslu um samþættingu jafnréttissjónarmiba fyrir 
formenn embættismannanefnda og starfsfólk skrifstofu 
Norrænu rábherranefndarinnar.

 n  Þróa samstarf Norrænu rábherranefndarinnar vib svæba-
samtökin Eystrasaltsráb, Barentsráb og Norburskautsráb.
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