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GenGi Gjaldmiðla  o G verðból Gus ti G

100 EUR = 745 DKK

100 ISK = 4 DKK

100 NOK = 84 DKK

100 SEK = 70 DKK

Danmörk 2,0 %

Finnland 1,2 %

Ísland 5,0 %

Noregur 1,75 %

Svíþjóð 0,4 %

Reikningsstuðull vegna verkefna er 1,7%.

Fylgiskjal 3:
Gengi gjaldmiðla og verðbólgustig 2010
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Norrænt samstarf
Norrænt samstarf er eitt viðamesta svæðasamstarf í heimi. Samstarfs-
aðilar eru Danir, Finnar, Íslendingar, Norðmenn og Svíar auk sjálf-
stjórnarsvæðanna á Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi.

Pólitískt, efnahagslegt og menningarlegt samstarf Norðurlandaþjóð-
anna gegnir mikilvægu hlutverki í evrópsku og öðru alþjóðlegu sam-
starfi. Norrænt samstarf styrkir stöðu Norðurlanda í öflugri Evrópu.

Samstarfið á að standa vörð um norræna hagsmuni og gildismat í 
hnattvæddum heimi. Sameiginlegt gildismat ríkjanna treystir Norður-
lönd í sessi sem eitt fremsta svæði heims á sviði nýsköpunar og 
samkeppnishæfni.
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Hér fer á eftir útdráttur úr fjárhagsáætlun Norrænu ráðherra-
nefndarinnar fyrir árið 2010. Heildarútgáfu fjárhagsáætlunar-
innar má nálgast á heimasíðu ráðherranefndarinnar:  
www.norden.org. 

Þrátt fyrir viðleitni ríkisstjórna norrænu landanna til að draga 
úr áhrifum alþjóðlegrar efnahags- og fjármálakreppu, hefur 
hún óhjákvæmilega áhrif á fjárhagsáætlun Norrænu ráð-
herranefndarinnar. Miðað við fjárhagsáætlun ársins 2009 
er heildarrammi áætlunarinnar óbreyttur en innan hans hafa 
verið gerðar áherslubreytingar. 

Það er einkum tvennt sem liggur að baki þeirri breyttu 
forgangsröðun sem samstarfsráðherrar leggja áherslu á: 
tækifæri og áskoranir hnattvæðingar og áhrif fjármála-
kreppunnar á stöðu efnahagsmála á Íslandi. 

Vegna aukinnar áherslu á hnattvæðinguna leggja samstarfs-
ráðherrarnir til að fjárveitingar til aðgerða til að bregðast við 
hnattvæðingu verði auknar enn frekar. Samstarfsráðherrar 
Norðurlanda samþykktu þann 6. mars 2009 að hefja ný 
hnattvæðingarverkefni á sviði heilbrigðis- og velferðarmála, 
orku- og samgöngumála, menningar og skapandi greina sem 
og á fjármálasviði. Allar fagráðherranefndir ásamt tilteknum 
nefndum Norðurlandaráðs lögðu fram tillögur að verkefnum, 
í allt urðu það yfir 60 tillögur. Af þeim völdu samstarfsráðherr-
arnir svo samtals sjö verkefni í október, en auk áðurnefndra 
sviða er þar um að ræða styrk til samningafundar um kvika-
silfurssáttmála, verkefni á sviði rafrænna vísinda (eScience) 
og verkefni um loftslagsvænar byggingar. Helmingur fjárvei-
tingar til hnattvæðingarverkefna í fjárhagsáætlun fyrir árið 
2010 rennur til þessara sjö verkefna. 

Á sama hátt og í fjárhagsáætlun fyrir árið 2009 ætla sam-
starfsráðherrarnir framlag sem nemur 7,2 millj. DKK til verk-

efna til stuðnings Íslandi. Um er að ræða þrjár gerðir verk-
efna: 1) ferðastyrki vegna þátttöku íslenskra embættismanna 
í norrænum fundum, 2) styrki til námsmanna og lærlinga til að 
tryggja áframhaldandi þátttöku Íslendinga í norrænum  
menntaáætlunum og 3) fjármagn til markvissrar upplýsinga-
miðlunar á Íslandi um fjármögnunarleiðir innan norræns 
samstarfs, t.d. samstarfs á sviði menningar og atvinnulífs. 

Norrænu tungumálin eru ofarlega á dagskrá í norrænu 
samstarfi. Aukin áhersla á tungumálaskilning barna birtist nú 
einnig að fullu í fjárhagsáætluninni. Með breytingunni verður 
samstarfið sýnilegra og samhæfðara og á hún einnig að auka 
samlegð milli þeirra sem sinna þessum málaflokki. 

Enn fremur er lögð áhersla á samstarf við nágranna okkar í 
vestri og þá ekki síst Kanada. Samstarfið hófst á árinu 2009 
og Norræna ráðherranefndin vonar að þróa megi verkefni  
á sviðum sem snerta sameiginlega hagsmuni eins og 
rannsóknir, nýsköpun og lífríki hafsins ásamt sjálfbærri þróun 
strandsamfélaga. 

Í árlegu samráði um fjárhagsáætlun Norrænu ráðherra- 
nefndarinnar í haust komu Norðurlandaráð og ráðherranefnd-
in sér saman um málamiðlunartillögu sem báðir aðilar eru 
sáttir við. Málamiðlunartillagan felur í sér aukna fjárveitingu 
til Lista- og menningarverkefnisins og Menningarsjóðsins, 
sem nemur samtals um það bil 1,7 millj. DKK. 

Kaupmannahöfn, 7. desember 2009 

Halldór Ásgrímsson 
framkvæmdastjóri 

Verkefna- og fjárhagsáætlun 2010 
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Yfirlit yfir alla liði  
fjárhagsáætlunar 
Í fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar fá 
fagráðherranefndirnar tíu og samstarfsráðherrarnir tilteknar 
fjárveitingar til ráðstöfunar. Þar að auki eru sérstakar 
fjárveitingar ætlaðar samstarfi við grannsvæðin og aðgerðum 
Norrænu ráðherranefndarinnar vegna hnattvæðingar. 

Heildarrammi fjárhagsáætlunarinnar fyrir árið 2010 nemur 
samtals 899,247 millj. DKK. Við þetta bætast fjórar millj. 
DKK sem voru ekki notaðar af fjárveitingu ársins 2009 til 
hnattvæðingarverkefna, og bætast þær við þær 67,123 millj. 
DKK sem tilgreindar eru til hnattvæðingarverkefna. Skiptingu 
fjárveitinga á fagsviðin má sjá á eftirfarandi yfirliti. Yfirlit 
yfir einstaka liði fjárveitinga til fagráðherranefndanna má 
sjá í fylgiskjali 1. Í fylgiskjali 2 er yfirlit yfir fjárveitingar til 
stofnananna í gjaldmiðli viðkomandi lands. 

SAMANBURÐUR Á FJÁRHAGSÁÆTLUN FYRIR ÁRIN 2010 OG 2009 Í ÞÚSUNDUM DKK

VeRÐLAG HVeRS TÍMA FJÁRHAGSÁ- 

ÆTLUN 2010

HLUT- 

DeILD

FJÁRHAGSÁ- 

ÆTLUN 2009

HLUT- 

DeILD

MISMUNUR

+/–                        %

MR-K, MR-Ligestilling, MR-Lov 172.942 19,2% 172.853 18,9% 89 0,1%

Menningarmál 163.484 18,2% 162.893 17,8% 591 0,4%

Jafnréttismál 8.103 0,9% 8.610 0,9% -507 -5,9%

Löggjafarmál 1.355 0,2% 1.350 0,1% 5 0,4%

MR-U, MR-A  228.784 25,4% 239.375 26,2% -10.591 -4,4%

Menntamál og rannsóknir 215.686 24,0% 226.308 24,8% -10.622 -4,7%

Vinnumarkaður og vinnuvernd 13.098 1,5% 13.067 1,4% 31 0,2%

MR-NeR, MR-S, MR-Finans 145.066 16,1% 157.468 17,3% -12.402 -7,9%

Atvinnu-, orku- og byggðamál 107.306 11,9% 116.658 12,8% -9.352 -8,0%

Félags- og heilbrigðismál 35.987 4,0% 39.044 4,3% -3.057 -7,8%

Efnahags- og fjármál 1.773 0,2% 1.766 0,2% 7 0,4%

MR-M, MR-FJLS 78.707 8,8% 80.427 8,8% -1.720 -2,1%

Umhverfismál 43.372 4,8% 43.209 4,7% 163 0,4%

Sjávarútvegur, landbúnaður, skógrækt 

og matvæli 

35.335 3,9% 37.218 4,1% -1.883 -5,1%

Samstarfsráðherrar 273.748 30,4% 262.636 28,8% 11.112 4,2%

Samstarf við grannsvæðin 95.624 10,6% 96.536 10,6% -912 -0,9%

Skrifstofa ráðherranefndarinnar 73.632 8,2% 73.198 8,0% 434 0,6%

Önnur samnorræn starfsemi 37.369 4,2% 30.982 3,4% 6.387 20,6%

Hnattvæðingarverkefni 67.123 7,5% 61.920 6,8% 5.203 8,4%

SAMTALS  899.247 100,0% 912.759 100,0% -13.512 -1,5%
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Megináherslur fjárhagsáætlunar 
fyrir árið 2010 
Norræna ráðherranefndin er vettvangur formlegs samstarfs 
ríkisstjórna norrænu landanna. Starf ráðherranefndarinnar 
byggist á Helsingforssamningnum, sem síðast var endur-
skoðaður árið 1995. 

Samstarfsráðherrar Norðurlanda (MR-SAM) bera ábyrgð á 
að samræma störf ráðherranefndarinnar. Samstarfið fer 
fram í tíu fagráðherranefndum. 

Löndin skiptast á að fara með formennsku Norrænu 
ráðherranefndarinnar eitt ár í senn og taka Danir við 
formennsku af Íslendingum í upphafi ársins 2010. 

Framkvæmdastjóri ráðherranefndarinnar leggur tillögu 
að fjárhagsáætlun fyrir samstarfsráðherrana. Tillagan 
byggist á ramma fjárhagsáætlunar sem samstarfsráð-
herrar samþykkja í mars (ákvörðun 3/2009) og er það 
gert í nánu samráði við fagráðherranefndirnar. Tillaga 
samstarfsráðherranna að fjárhagsáætlun (Ráðherra-
nefndartillaga 2009) er samþykkt í september á grundvelli 
tillögu framkvæmdastjórans og umsagnarferlis í löndunum. 
Að höfðu samráði við Norðurlandaráð samþykkja sam-
starfsráðherrarnir endanlega fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 
í október. 

Á fundi forsætisráðherra Norðurlandanna sumarið 
2007 í Punkaharju í Finnlandi lögðu þeir nýjar áherslur í 
norrænu samstarfi. Á þeim grundvelli var komið á fót 14 
hnattvæðingarverkefnum sem öll þjónuðu megináherslum 
ráðherranefndarinnar. Flest verkefnanna eru til fleiri ára 
og munu halda áfram á árinu 2010. Sumarið 2009 var enn 
einu verkefni á menningarsviði hrint í framkvæmd. Á árinu 
2010 verður hafist handa við fleiri verkefni. Í fjárhagsáætlun 
fyrir árið 2010 eru um það bil 70 millj. DKK ætlaðar til 
hnattvæðingarverkefna og mun um það bil helmingur 

upphæðarinnar renna til nýrra hnattvæðingarverkefna. 
Hér fara á eftir lýsingar á forgangsröðun einstakra fagsviða 
Norrænu ráðherranefndarinnar á árinu 2010. 

Ráðherranefnd um menningarmál (MR-K) hefur að 
markmiði að efla og varðveita menningarlega fjölbreytni 
á Norðurlöndum, að kynna listamenn og verk þeirra og 
jafnframt að efla norrænt lista- og menningarlíf í hnatt-
væddum heimi. Uppbygging menningarsamstarfsins tók 
breytingum á árinu 2007 og er markmið nýrra áætlana og 
áherslna að gera menningarsamstarfið sveigjanlegra og 
aðgengilegra og um leið opnara fyrir nýjum starfsaðferðum. 
Auk áætlananna gegna Norræni menningarsjóðurinn, 
Norræni kvikmynda- og sjónvarpssjóðurinn ásamt norrænu 
húsunum og stofnununum lykilhlutverki í áframhaldandi 
þróun menningarsamstarfsins. Hafin er vinna við að 
meta hvaða leiðréttingar og aðlaganir á fyrirkomulaginu 
væri æskilegt að gera eftir að það hefur verið við lýði í 
tvö ár – og verða nauðsynlegar breytingar gerðar á árinu 
2010. Á árinu 2010 leggja menningarmálaráðherrarnir 
þó sérstaka áherslu á að fylgja eftir og hrinda af stað 
aðgerðum sem byggja á hnattvæðingarstefnunni sem 
menningarmálaráðherrarnir samþykktu á árinu 2008. Í 
stefnunni eru skilgreind verkefni og aðgerðir undir fyrir-
sögninni „sýnilegri Norðurlönd sem byggja á þekkingu og 
velmegun“ og eiga stofnanir og samstarfsaðilar á sviðinu 
þátt í að útfæra verkefni og starfsemi. Mörg verkefnanna 
eru þverfagleg og eru m.a. unnin í samstarfi við atvinnu- og 
menntamálasvið. Annað mikilvægt áherslusvið menn-
ingarmálaráðherranna á árinu 2010 er að koma á fót 
menningarsamstarfi innan Norðlægu víddarinnar. 

Ráðherranefnd um jafnréttismál (MR-Ligestilling) leggur 
í samstarfsáætlun sinni um jafnréttismál (2006–2010), 
„Með áherslu á kynferði er stefnt að jafnréttissamfélagi“, 
áherslu á aðgerðir undir yfirskriftunum „kynferði og völd“ 
og „kynferði og æska“. Í jafnréttissamfélagi fá kraftar og 
hæfileikar beggja kynja að njóta sín. Jafnrétti hefur þannig 
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þýðingu fyrir verðmætasköpun og fyrir þróun og endurnýjun 
stefnumiða á borð við velmegun, atvinnusköpun og 
þróun atvinnuvega. Á þessa þætti verður lögð enn frekari 
áhersla á árinu 2010, m.a. í tengslum við þróun nýrrar 
samstarfsáætlunar um jafnréttismál. Norrænt samstarf um 
jafnréttismál á að skara fram úr á Norðurlöndum og vera 
fyrirmynd annarra landa, m.a. á grannsvæðum Norðurlanda 
og í Evrópu. 

Ráðherranefnd um löggjafarsamstarf (MR-Lov) ber ábyrgð 
á að efla sameiginlegar grundvallarreglur í norrænni lög-
gjöf, í samræmi við norrænt gildismat. Samstarfið felst 
í undirbúningi og miðlun reynslu áður en lög eru sett, 
fyrirbyggjandi aðgerðum og baráttu gegn glæpastarfsemi, 
samstarfi við stjórnvöld á sviði löggjafarmála í Eystrasalts-
ríkjunum ásamt samnorrænu starfi varðandi ESB/EES–rétt. 
Til að tryggja áframhaldandi samræmi í þróun réttarfars á 
grundvelli Helsingforssamningsins og samstarfsáætlunar 
fagsviðsins er farið yfir nýja löggjöf sem er ofarlega á baugi 
á Norðurlöndum. Þegar þess gerist þörf eru einnig unnin 
sértæk verkefni um löggjafarmál. 

Ráðherranefnd um menntamál og rannsóknir (MR-U) ber 
ábyrgð á samstarfi ráðherranefndarinnar á sviði mennta, 
rannsókna og nýsköpunar (í samstarfi við ráðherranefnd 
um atvinnu-, orku- og byggðamál) og samræmir sam-
starf ráðherranefndarinnar um upplýsingatækni og 
tungumálastefnu. 

Mikil áhersla er lögð á starf MR-U og í hnattvæðingar-
verkefnum ráðherranefndarinnar á rannsóknasviði ber MR-U 
meginábyrgð á eftirfarandi verkefnum: Að efla norrænar 
Öndvegisrannsóknir og þróun Norræna rannsókna- og 
nýsköpunarsvæðisins (NORIA). Bæði eru verkefnin unnin 
í nánu samstarfi við ráðherranefnd um atvinnu-, orku- og 
byggðamál (MR-NER). Til að efla æðri menntun verður á 
árinu 2010 lögð áhersla á að kynna nýja norræna meistara-
námsáætlun, verkefni sem snýr að gæðatryggingu og á 
norrænan þekkingargrunn innan æðri menntastofnana 
sem nýta má betur við markaðssetningu og hagvöxt. 
Hnattvæðingarverkefnið „Góð menntun fyrir ungt fólk og 
fullorðna“ mun á árinu 2010 þróa áfram hugmyndina um 
fræðslu- og samræðuvettvang með þematískum viðburðum. 
NordForsk gegnir lykilhlutverki í hnattvæðingaraðgerðum 

og í að innleiða Norræna rannsókna- og nýsköpunarsvæðið 
(NORIA) sem hluta af Evrópska rannsókna- og nýsköpunar-
svæðinu (ERA). Starf NordForsk byggir á forgangsröðun 
landanna í rannsóknastarfi og á að efla samkeppnishæfni 
svæðisins og stöðu þess sem þekkingarsamfélag. NordForsk 
á einkum að einbeita sér að þeim sviðum þar sem löndin 
standa sterkt alþjóðlega eða eru stefnumarkandi. 

Á árinu 2010 verður áfram lögð áhersla á ferðastyrki, 
verkefna- og tengslanetaverkefnið Nordplus rammaáætlun, 
en þar eru Eystrasaltsríkin þrjú þátttakendur á sama grund-
velli og norrænu löndin. Nordplus á einkum að efla og þróa 
norrænt samstarf á öllum menntasviðum og stuðla að því að 
koma á fót norrænu–baltnesku menntasvæði. 

Á sviði tungumála verður áfram áhersla á að styrkja 
tungumálaskilning meðal barna og ungs fólks, aukna sam-
ræmingu og nýskipan samstarfs á tungumálasviði (öðlaðist 
gildi 1.1.2009). 

Ráðherranefnd um vinnumál (MR-A) sinnir samstarfi á sviði 
vinnumarkaðs, vinnuverndar og vinnuréttar. Í samstarfs-
áætlun MR-A fyrir tímabilið 2009–2012, er hnattvæðing 
meðal þeirra þátta í þróun vinnumarkaðsmála sem 
sérstök áhersla beinist að. Ennfremur beinist athygli að 
viðfangsefnum sem varða lýðþróun og loftslagsbreytingar. 

Megintilgangur samstarfsins er að tryggja sjálfbæran 
grundvöll skilvirks norræns vinnumarkaðar á samkeppnis-
hæfum Norðurlöndum. Meðal markmiða samstarfsins er að 
tryggja nægilegt, hæft og sveigjanlegt vinnuafl og að þróa 
áfram háa norræna staðla á vinnuverndarsviði til að efla 
heilsu og velferð á vinnustöðum. Enn fremur er stefnt að 
jafnvægi milli verndar launafólks og sveigjanleika, og að efla 
um leið jafnrétti og jafnræði á vinnumarkaði. 

Ráðherranefnd um umhverfismál (MR-M) leggur áherslu á að 
vernda og bæta umhverfisgæði og lífsgæði á Norðurlöndum, 
hafa áhrif á svæðisbundið og alþjóðlegt samstarf og eiga 
þátt í að hrinda í framkvæmd norrænni stefnu um sjálfbæra 
þróun. Umhverfissvið hefur valið að leggja megináherslu 
á eftirfarandi fjóra málaflokka: loftslag og loft, hafið og 
strandsvæði, líffræðilega fjölbreytni og þjónustu vistkerfa 
ásamt sjálfbærri neyslu og framleiðslu. Einnig er lögð 
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áhersla á að samstarf á umhverfissviði sé þverfaglegt til 
að efla samþættingu umhverfissjónarmiða við fagsviðin. 
Samstarf á umhverfissviði markast einnig af forgangsröðun 
í formennskuáætlun Dana fyrir ráðherranefndina árið 2010 
og hnattvæðingarverkefnum norrænu forsætisráðherranna. 
Á umhverfissviði verður einkum kappkostað að fylgja eftir 
niðurstöðum frá umhverfisráðstefnunni (COP15) í Kaup-
mannahöfn árið 2009. Einnig mun verða lögð áhersla á 
að fylgja eftir ákvörðun Sameinuðu þjóðanna um að hefja 
samninga um bindandi hnattrænan kvikasilfurssamning, 
starf að vistfræðilegri stjórnun haf- og strandsvæða, 
ofauðgun og hættuleg efni í vistkerfum hafsins, m.a. með 
áframhaldandi eftirfylgni framkvæmdaáætlunar HELCOM 
um Eystrasaltið, bæði á norrænum vettvangi og í löndunum, 
líffræðilega fjölbreytni og framlag Norðurlanda til ráðstefnu 
Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni og norræna 
umhverfismerkið Svaninn. 

Ráðherranefnd um fiskveiðar, fiskeldi, landbúnað, matvæli 
og skógrækt (MR-FJLS) hefur að framtíðarsýn að tryggja 
samkeppnishæf Norðurlönd, en sjálfbær nýting lifandi 
náttúruauðlinda tekur tillit til þarfa mannsins fyrir lífsgæði 
og örugg matvæli og á þátt í jákvæðri hnattrænni þróun. 
Þessari framtíðarsýn er fylgt eftir með rammaáætlun sem 
gildir fyrir tímabilið 2009–2012 en þar er unnið með sex 
áherslusvið. Samstarfið á þess vegna að: 
•	 eiga	þátt	í	þróun	samkeppnishæfrar	framleiðslu	
•	 eiga	þátt	í	að	gera	norrænu	löndin	hæfari	til	að	takast	á	

við loftslagsbreytingar og áskoranir sem tengjast þeim 
•	 tryggja	fjölbreytni	erfðaauðlinda	fyrir	komandi	

kynslóðir
•	 stuðla	að	sjálfbærri	þróun	strandsvæða	og	lands-

byggðar á Norðurlöndum og menningar á þessum 
svæðum 

•	 þróa	áfram	norræna	velferðarsamfélagið	með	áherslu	
á lýðheilsu og dýravernd og 

•	 eiga	þátt	í	að	skapa	sameiginlegu	gildismati	hljóm-
grunn á alþjóðlegum vettvangi 

Formennskuáætlunin fyrir árið 2010 styður við ramma-
áætlunina og á árinu mun þessum tveimur áætlunum hrint 
í framkvæmd á undirdeildum fagsviðsins. Það gerist þó 
sérstaklega á grundvelli áætlunar ráðherranefndarinnar 
um „áhrif loftslags á frumframleiðslugreinar – aðlögun 

og aðgerðir“, en einnig með tengdum aðgerðum innan 
undirdeildanna, en þær fela m.a. í sér aðgerðir sem snúa 
að ýmsum þáttum loftslagsbreytinga. Loftslagsáætlunin er í 
eðli sínu þverfagleg og felur í sér samstarf við ráðherranefnd 
um umhverfismál (MR-M) og ráðherranefnd um menntun og 
rannsóknir (MR-U). Önnur dæmi um þverfaglegt samstarf 
eru áætlanir um nýja norræna matargerð og um betri 
heilsu með mataræði og hreyfingu. Á rannsóknasviði mun 
MR-FJLS halda áfram að efla samstarf og stefnumótun, og 
vinna að betri tengingu við aðrar norrænar stofnanir á borð 
við NordForsk og NICe og nýta ýmis tækifæri sem felast í 
evrópsku rannsóknasamstarfi. 

Ráðherranefnd um atvinnu-, orku- og byggðamál (NR-
NeR) mun á árinu 2010 takast á við viðfangsefni sem 
lúta að afleiðingum loftslagsbreytinga, hnattvæðingu 
og fjármálakreppunni. Á sviði orkumála standa löndin 
andspænis stóru verkefni sem er nauðsyn þess að efla 
orkunýtingu eins og kostur er og breyta orkuframleiðslu til 
að lágmarka CO2 losun en tryggja um leið orkuframboð og 
möguleika á áframhaldandi hagvexti. Á sviði atvinnumála 
herðir hnattvæðingin á efnahagskreppunni og það verður 
mikil áskorun að skapa hagvöxt í löndunum. Um leið liggja 
mikil efnahagsleg tækifæri í að þróa loftslagsvænar afurðir 
og ferli. Hvað byggðamálin varðar fylgir efnahagskreppunni 
aukið álag á undirstöður samfélagsins. Loftslagsmálin 
krefjast verulegrar aðlögunar í skipulagsmálum bæja 
og grunnkerfum í samgöngum. Á árinu 2010 verður 
lögð áhersla á mörg verkefni sem varða strjálbýl svæði. 
Málaflokkurinn er orðinn ábyrgur fyrir þó nokkrum 
hluta hnattvæðingarverkefna forsætisráðherranna og 
verður þeim fylgt eftir á árinu. Á árinu 2010 verður nýrri 
framkvæmdaáætlun um orkumál hleypt af stokkunum og 
á hún m.a. að tryggja enn frekari samræmingu norræna 
raforkumarkaðarins, auka hlut endurnýjanlegrar orku í 
raforkukerfunum, og efla rannsóknir og þróun á þessu sviði. 
Á árinu 2010 verður einnig samin ný framkvæmdaáætlun 
um nýsköpun og atvinnumál. 

Ráðherranefnd um félags- og heilbrigðismál (MR-S) mun á 
árinu 2010 fyrst og fremst fást við tækifæri og úrlausnarefni 
vegna hnattvæðingarinnar. Ráðherranefndin leggur 
áherslu á nýsköpun á sviði velferðarmála. Áhersla beinist 
að þremur kjarnasviðum og snýst um að þróa norræna 
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velferðarmódelið á þann veg að það eflist í hnattrænu 
samkeppnisumhverfi og varðveiti félagslega samstöðu sína. 
Kjarnasviðin þrjú eru: 
•	 Lýðfræðilegar	breytingar	og	forvarnir	vegna	samfélags-

hópa sem standa höllum fæti. Mikilvægt er að tryggja 
hæft vinnuafl og sjálfbæra velferðarþjónustu 

•	 Gæðaþróun	í	heilbrigðis-	og	félagsþjónustu	Lykilþættir	
eru þörfin fyrir mikla sérhæfingu og notkun upplýsinga- 
og samskiptatækni á heilbrigðis- og félagsmálasviði 

•	 Samstarf	við	grannsvæði	Norðurlanda,	þar	með	talið	
barátta gegn mansali. Áhersla er á að efla samstarf 
innan Norðlægu víddarinnar. 

Mikilvægur þáttur aðgerða vegna hnattvæðingar er að 
koma á fót þverfaglegum verkefnum á sviði heilbrigðis- og 
velferðarmála. Norrænar stofnanir og aðrir sem koma að 
samstarfi innan málaflokksins taka virkan þátt í að fram-
fylgja markmiðum fagsviðsins. Stofnanir á heilbrigðis- og 
velferðarsviði voru endurskipulagðar til að auka möguleika 
Norðurlanda á að nota úrræði sviðsins til að efla nýsköpun 
á sviði velferðarmála á Norðurlöndum. Stofnun Norrænu 
velferðarmiðstöðvarinnar, NVC, í Stokkhólmi er framlag til 
að gera nýsköpunarstarfið markvissara. 

Ráðherranefnd um efnahags- og fjármál (MR-Finans) á að 
stuðla að því að skapa forsendur fyrir að ná pólítískum 
markmiðum um stöðuga og heilbrigða efnahagsþróun 
með fullri atvinnu og jöfnum hagvexti. Málefni sem snerta 
Evrópusambandið hafa sem fyrr forgang í samstarfi á 
sviði efnahags- og fjármála. Ennfremur er búist við að 
eftirfylgni við afnám stjórnsýsluhindrana á Norðurlöndum, 
kerfisbundið samráð og samstarf um skattamál ásamt 
samstarfi um skýrari samþættingu efnahagsmála við 
stefnu Norðurlanda um sjálfbæra þróun verði mikil-vægir 
þættir á efnahags- og fjármálasviði á árinu 2010. 

Á meðan Danir fara með formennsku í Norrænu ráð-
herranefndinni árið 2010 munu þeir leggja áherslu á 
hnattvæðingu. Á efnahagssviðinu mun þetta m.a. birtast 
í áherslu á hlutverk fjármála- og peningamálastefnu á 
undanförnu hagsveifluskeiði. Þeir munu einnig takast 
á við vandamál á sviði loftslagsmála, m.a. möguleika 
á að samræma norræna aðkomu að markaði fyrir 
losunarheimildir, og jafnframt frekari samræmingu 

norræna raforkumarkaðarins. Enn fremur verður á þessu 
formennskutímabili leitast við að viðhalda áherslu á 
verkefnið um upplýsingaskipti við svonefnd skattaskjól en 
markmiðið er að gera fleiri samninga við þessi lönd. 

Samstarfsráðherrarnir (MR-SAM) munu sem fyrr m.a. 
leggja áherslu á aukið samstarf við grannsvæðin, starf 
til að fyrirbyggja og afnema stjórnsýsluhindranir, auk 
hnattvæðingarverkefna. 

Aukið samstarf við grannsvæðin hefur að markmiði að 
efla sameinaðan styrk svæðisins. Sérstök áhersla verður 
á Eystrasaltssvæðið. Samstarf við nágranna Norðurlanda 
í vestri, einkum Kanada, er orðið mikilvægara, ekki síst 
vegna loftslagsbreytinga. 

Í samstarfi ráðherranefndarinnar við nágrannalöndin 
við Eystrasaltið beinist athyglin einkum að því að 
auka aðdráttarafl svæðisins – „Top of Europe“. 
Samstarf við Eistland, Lettland og Litháen ásamt 
samstarfi á evrópskum vettvangi er samþætt starfsemi 
ráðherranefndarinnar. Þar beinist athyglin m.a. að 
menntun, rannsóknum, nýsköpun og umhverfistækni. 
Skoða ber samstarfið á Eystrasaltssvæðinu í ljósi 
þróunar stefnu Evrópusambandsins í málefnum 
Eystrasaltsins og breytinga innan Eystrasaltsráðsins 
(CBSS). Leitast verður við að styrkja samstarf við 
Þýskaland og Pólland. Norræna ráðherranefndin mun 
taka þátt í framkvæmd stefnu Evrópusambandsins í 
málefnum Eystrasaltsins. 

Samstarf á Barentssvæðinu og á svæðinu við Eystrasaltið 
sem snýr að Norðvestur–Rússlandi fer fram innan ramma 
Norðlægu víddarinnar en þar gegnir ráðherranefndin 
virku hlutverki í framkvæmd og þróun samstarfsverkefna. 
Ráðherranefndin vinnur náið með byggðasamtökum á 
svæðinu og með Evrópusambandinu og vinnur að því að 
þróa og efla samstarfið. Samstarf ráðherranefndarinnar 
við Norðvestur–Rússland beinist einkum að uppbyggingu 
þekkingar og þróun tengslaneta og því að efla borgaralegt 
samfélag og lýðræði. 

Skrifstofur ráðherranefndarinnar í Eistlandi, Lettlandi 
og Litháen og í Norðvestur–Rússlandi skipta miklu fyrir 
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þróun og framkvæmd samstarfs við nágranna á Eystra-
saltssvæðinu og Barentssvæðinu. 

Samstarf um þróun lýðræðis í Hvíta-Rússlandi beinist 
fyrst og fremst að því að styrkja hvítrússneska útlaga-
háskólann í Vilníus, European Humanities University. 
Þar á ráðherranefndin náið samstarf við ESB og aðra 
styrktaraðila. 

Afnám stjórnsýsluhindrana fyrir einstaklinga og fyrirtæki 
heldur áfram. Leitast verður við að styrkja enn betur 
norræna samræmingu löggjafar í löndunum og innleiðingu 
ESB tilskipana. Enn fremur verður gripið til sértækra 
aðgerða til að samræma reglur sem varða tiltekna 
starfshópa og -greinar, bæði hvað varðar menntun og 
löggildingar og staðla/reglur. 

Á sviði skattamála og atvinnumála og almannatrygginga 
verða settir á fót starfshópar til að fá fram ítarlegar tillögur 
um endurbætur sem auka sveigjanleika fyrir fyrirtæki og 
starfsemi þvert á landamærin. Mörgum þeirra rannsókna 
sem gerðar voru á árinu 2009 verður fylgt eftir áfram á 
pólitískum grundvelli á árinu 2010. Þetta á m.a. við um 
norrænt skilagjaldakerfi ásamt samræmingu og aðgerðum 
á ýmsum sviðum lífeyrismála. 

Þá verður leitast við að afnema hindranir fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki sem starfa eða hafa hug á að starfa 
þvert á norræn landamæri. Eyrarsundssvæðið verður notað 
sem reynslusvæði, en síðan verða aðgerðirnar færðar til 
fleiri landamærasvæða og til fleiri landa. 

Hnattvæðingarverkefni
Norrænu ráðherranefndarinnar

Allt frá sumarfundi norrænu forsætisráðherranna sumar-
ið 2007 hafa þeir við mörg tækifæri gefið til kynna 
áhuga á frekari aðgerðum innan ramma norrænu hnatt-
væðingarverkefnanna. 

Samstarfsráðherrar Norðurlanda (MR-SAM) samþykktu 
því á fundi sínum þann 6. mars 2009 að biðja allar 
fagráðherranefndir um að koma með tillögur að nýjum 

verkefnum. Yfir 60 tillögur bárust frá ráðherranefndunum 
og frá nefndum Norðurlandaráðs. Á þessum grundvelli 
samþykktu samstarfsráðherrarnir sjö ný verkefni sem hér 
segir: A) Menning og skapandi greinar B) Heilbrigðis- og 
velferðarmál, C) Rafræn vísindi (eScience), D) Orku- 
og samgöngumál, E) Framtíðarsýn um loftslagsvæna 
þróunarsamvinnu (Clean Development Mechanism) og 
sameiginlega framkvæmd Kýótó bókunarinnar (Joint 
Implementation), F) Loftslagsvænar byggingar, G) Samn-
ingar um kvikasilfur. 

Fjárhagsáætlun fyrir hin nýju hnattvæðingarverkefni nemur 
33,9 millj. DKK fyrir árið 2010 en heildarfjárveiting til 
hnattvæðingarverkefna nemur 70 millj. DKK.

Á eftirfarandi yfirliti má sjá hvaðan fjárveiting til 
hnattvæðingarverkefnanna kemur árið 2010: 

Auk fjármagns á fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 sem nemur 
63,1 millj. DKK, er notað fjármagn sem var yfirfært frá fyrra 
ári, samtals 6,9 millj. DKK, til að fjármagna ramma ársins 
2010. Hér er um að ræða hnattvæðingarframlag sem ekki 
var notað árið 2009 (4 millj. DKK) ásamt fjármagni sem var 
skorið niður árið 2008 samkvæmt 20% reglunni (2,892 
millj. DKK).1)

FJÁRVeITING I MILLJ. DKK

Hnattvæðingarsjóður utan fagsviðanna 51,5

Afgangur frá hlutfallslegum niðurskurði sem nemur 1,3% 11,1 

Sértækur niðurskurður Félags- og heilbrigðismál 0,5

Rammi fjárhagsáætlunar 2010 63,1

Þak á yfirfærslu fjármagns frá árinu 2008

(20% reglan)

2,9

Hnattvæðingarframlag sem ekki var notað 2009 4,0

SAMTALS 70,0
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Aðgerðir Norrænu ráðherra-
nefndarinnar vegna Íslands
Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 áætla samstarfsráðherr-
arnir upphæð sem nemur 7,2 millj. DKK til aðgerða til 
stuðnings Íslandi. Um er að ræða þrjár gerðir verkefna: 
1) ferðastyrki vegna þátttöku íslenskra embættismanna í 
norrænum fundum, 2) styrki fyrir námsmenn og lærlinga 
til að tryggja áframhaldandi þátttöku Íslendinga í norræn-
um menntaáætlunum og 3) fjármagn til markvissrar 
upplýsingamiðlunar á Íslandi um fjármögnunarmöguleiðir 
innan norræns samstarfs, t.d. á sviði menningar og 
atvinnulífs.

Breytingar á fjárhagsáætlun 
Norrænu ráðherranefndarinnar
Til að framkvæma pólitísk forgangsmál á árinu 2010 voru 
gerðar breytingar á fjárhagsáætlun Norrænu ráðherra-
nefndarinnar. Við breytingarnar hafa verið notuð fjögur 
viðmið, 1) hlutfallslegur niðurskurður sem nemur 1,3% 
á öllum fagsviðum, 2) sértækur niðurskurður um 500 
þús. DKK á heilbrigðis- og félagsmálasviði, 3) niðurfelling 
fjárveitingar til starfsmannaskipta árið 2010 og 4) sértækur 
sparnaður á sviði samstarfs við grannsvæði sem nemur 
1,2 millj. DKK. Úr fjárhagsramma fyrir aðgerðir vegna 
hnattvæðingar voru fluttar 5 millj. DKK yfir í ramma 
samstarfsráðherranna til að fjármagna aðgerðir vegna 
efnahagsástandsins á Íslandi. Á yfirlitinu má sjá hvernig 
hlutfallslegi niðurskurðurinn skiptist á milli fagsviða. Sjá má 
að sparnaður fagsviðanna nemur 11,063 millj. DKK. 

Verkreglur/skilyrði hlutfallslegs niðurskurðar á 
fagsviðunum 
Vegna hlutfallslegs niðurskurðar á fjárhagsramma fag-
sviðanna beina NSK/MR-SAM því til fagsviðanna að þau 
styðji eins og hægt er við verkefni: 

•	 sem	eru	árangursríkust	séu	þau	unnin	í	sameiningu	og	
hafa þýðingu fyrir öll norræn ríki og sjálfstjórnarlönd, 
þegar litið er á starfsemi fagsviðanna í heild 

•	 þar	sem	skapa	má	norrænan	virðisauka	með	því	að	efla	
samstarf milli Norðurlanda eða milli Norðurlanda og 
umheimsins 

•	 þar	sem	sýnt	hefur	verið	fram	á	aðkallandi	nauðsyn	
•	 sem	eru	ekki	beinn	styrkur	til	atvinnugreina	eða	samtaka	

á þeirra vegum 

Þetta á að vera viðmið fyrir þá starfsemi sem samþykkt 
verður fyrir árið 2010, og á að vera leiðarvísir og stefnu-
markandi fyrir þá forgangsröðun sem fagsviðin leggja til 
grundvallar útdeilingu fjármagns til verkefna. 

RÁÐHeRRANeFND HLUTFALLSLeGUR NIÐURSKURÐUR 

VeRÐLAG ÁRSINS 2009

Menningarmál 2.118

Jafnréttismál 112

Löggjafarmál 18

Menntamál og rannsóknir 2.942

Vinnumál 170

Atvinnu-, orku- og byggðamál 1.517

Félags- og heilbrigðismál 508

Efnahags- og fjármál 23

Umhverfismál 562

Sjávarútvegur, landbúnaður, skógrækt og matvæli 484

Fjárlagarammi samstarfsráðherranna 1) 2.609

SAMTALS 11.063

1) Undir fjárlagaramma samstarfsráðherranna heyra fjárlagaliðirnir 
Skrifstofa ráðherranefndarinnar,Önnur samnorræn starfsemi, 
Samstarf við grannsvæðin og Hnattvæðingarverkefni.

1) Í febrúar 2007 tóku samstarfsráðherrarnir ákvörðun um að setja þak á yfirfærslu fjármagns á milli fjárlagaára þannig að hún mætti ekki fara 
yfir 20% á hverjum fjárlagalið (20% reglan). Samstarfsráðherrarnir samþykktu einnig að fjármagn sem fellur fyrir 20% reglunni yfirfærist til 
ráðstöfunarsjóðs, sem samstarfsráðherrarnir hafa til ráðstöfunar. Þakið á yfirfærslu fjármagns milli fjárlagaára hefur verið í gildi frá og með 
bókhaldsárinu 2007. Samstarfsráðherrarnir samþykktu þann 6. maí 2009 að frá og með bókhaldsárinu 2009 verði fjármagn sem fellur fyrir 
20% reglunni fært til baka til landannna þar til ráðherranefndin hafi með þessum hætti fært til baka allt að 35 millj. DKK. Grundvöllur þessarar 
ákvörðunar var hækkun fjárlagarammans árið 2008 um 35 millj. DKK til að fjármagna hnattvæðingarverkefnin. 
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Samráð við Norðurlandaráð um 
fjárhagsáætlun fyrir árið 2010
Haustið 2009 höfðu Norðurlandaráð og ráðherranefndin 
samráð um skiptingu fjármagns í fjárhagsáætlun fyrir árið 
2010 og var tillaga ráðherranefndarinnar sem samstarfs-
ráðherrar samþykktu þann 3. september lögð til grundvallar. 
Norðurlandaráð fór fram á breytingar á forgangsröðun og 
eyrnamerkingum á fjárhagsáætlun ráðherranefndarinnar 
og náðist niðurstaða um málamiðlunartillögu um að 
auka fjárveitingar til Lista- og menningarverkefnisins og 
Menningarsjóðsins um samtals u.þ.b. 1,7 millj. DKK ásamt 
eyrnamerkingum fjármagns sem nemur samtals 4 millj. DKK. 

Fjármögnun starfsemi Norrænu 
ráðherranefndarinnar
Eins og sést á yfirlitinu hér að ofan er starfsemi ráðherra-
nefndarinnar fyrst og fremst fjármögnuð með beinum 
framlögum frá löndunum. Framlag landanna er sama 
upphæð og rammi fjárhagsáætlunarinnar að frádregnum 
gjöldum af tekjum starfsmanna, nettóvaxtatekjum, öðrum 
tekjum og lækkun fjárveitinga samkvæmt 20% reglunni. 

Framlag landanna er ákveðið samkvæmt sérstakri 
skiptireglu, sem byggist á hlutdeild hlutaðeigandi 
lands í samanlögðum vergum þjóðartekjum miðað við 
framleiðsluverð tveggja síðustu ára sem upplýsingar liggja 
fyrir um, sem í fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 eru árin 
2006 og 2007. 

TeKJUR ÞÚS. DKK (VeRÐLAG HVeRS TÍMA)

FJÁRHAGSÁ– 

ÆTLUN 2008

SKIpTI-

ReGLA 2008

FJÁRHAGSÁ– 

ÆTLUN 2009

SKIpTI-

ReGLA 2009

FJÁRHAGSÁ– 

ÆTLUN 2010

SKIpTI-

ReGLA 2010

Niðurskurður 5.468 2.892

Sbr. 20% regluna 70.000

Skerðing grunnhöfuðstóls 8.000 8.000 8.000

Gjöld af tekjum 

starfsmanna 

6.900 8.000 2.250

Vaxtatekjur 200 500 250

Aðrar tekjur/tap 825.262 890.791 885.855

Framlag landanna  15.890  187.334 22,7%  198.646 22,3% 191.345 21,6%

– Danmörk  12.530  147.722 17,9%  155.888 17,5% 154.139 17,4%

– Finnland  910  10.728 1,3%  10.689 1,2% 10.630 1,2%

– Ísland  19.620  219.520 26,6%  244.077 27,4% 248.925 28,1%

– Noregur  22.050  259.958 31,5%  281.490 31,6% 280.816 31,7%

– Svíþjóð  70.000 910.362 100,0% 912.759 100,0% 899.247 100,0%

SAMTALS: 
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Verkefna- og fjárhagsáætlun 2010 – samantekt 

Áætlað framlag frá löndunum í gjaldmiðli 
viðkomandi lands
Á eftirfarandi yfirliti má sjá áætlað framlag frá lönd-
unum til Norrænu ráðherranefndrinnar í gjaldmiðli 
viðkomandi lands á grundvelli þess gengis gjaldmiðla 
sem samstarfsráðherrarnir hafa orðið sammála um, sbr. 
fylgiskjal 3.2)

Staðan í verkefnaumsjón
Norrænu ráðherranefndarinnar
Skrifstofa ráðherranefndarinnar hefur hrint í framkvæmd 
samþykkt um umsjón verkefna sem NSK/MR-SAM 
samþykktu í febrúar 2007 þegar tilhögun gerðar fjár-
hagsáætlunar var endurnýjuð.

Í framhaldi af þessu vinnur skrifstofan að enn frekari 
úrbótum á verkefnagáttinni sem á að gefa almenningi kost 
á að leita upplýsinga um þau verkefni sem unnið er að eða 
er lokið á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar.

Til að fylgja þessu eftir hóf skrifstofan vorið 2009 
þverfaglega úttekt á hvernig verkefnaumsjón er hátt-
að. Markmiðið er að gera stjórnsýslulega umsjón 
verkefna skilvirkari og um leið að efla faglega meðferð 
verkefnanna. Þess er vænst að þetta starf skili sér í því 
að samin verði tillaga að einfaldari og skilvirkari umsýslu 
verkefnasamninga og greiðslum vegna samninga. 

NSK/MR-SAM samþykkti einnig vorið 2009 að gera 
úttekt á verkefnamiðaðri starfsemi sem aðferð í norrænu 
samstarfi.

Gerð úttektarinnar hófst í ágústmánuði 2009 og henni 
lýkur væntanlega í byrjun janúar 2010. Niðurstöðurnar 
verða síðan liður í umræðum um ramma fjárhagsáætlunar 
fyrir árið 2011.

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2010 – ÁÆTLAÐ FRAMLAG FRÁ Lö NDUNUM

Í GJALDMIÐLI VIÐKOMANDI LANDS

Danmörk 135.443 DKK

Finnland 22.393 EUR

Island n.a. ISK

Noregur 338.671 NOK

Svíþjóð 412.103 SEK

2) Vegna óvissu um efnahagsástandið á Íslandi er framlag Íslands ekki áætlað í íslenskum krónum.
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Fjárhagsáætlun og lausafjárstaða
Norrænu ráðherranefndarinnar

Þróun óráðstafaðs fjármagns

Óráðstafað fjármagn er skilgreint sem fjármagn sem ekki 
hefur verið ákveðið að verja á tiltekinn hátt. Óráðstafað 
fjármagn kemur einungis fram á fjárlagaliðum sem 
varða verkefni og styrki. Fjárveitingar á fjárlagaliðum 
sem varða stofnanir og framlög til félagasamtaka greiðir 
ráðherranefndin til aðila annarra en ráðherranefndarinnar 
og hafa þeir ráðstöfunarréttinn yfir því fjármagni. Í 
fjárhagsáætlun ráðherranefndarinnar er þessu fjár-
magni því, samkvæmt skilgreiningunni, ávallt að fullu 
(100%) ráðstafað. Fjárveitingar til verkefna og styrkja 
námu samtals um það bil 54% af fjárhagsáætlun 
ráðherranefndarinnar fyrir árið 2008.

Þegar gerðar voru breytingar á gerð fjárhagsáætlunar 
og verkefnalisti framkvæmdastjórans var samþykktur í 
febrúar 2007 ákváðu samstarfsráðherrarnir að innleiða 
regluna um 20% og lágmarksupphæð sem nemur 200.000 
DKK (20% reglan), en samkvæmt henni má aldrei meira 
en 20% af framlagi á tilteknum lið fjárhagsáætlunarinnar 
vera óráðstafað. Þó má alltaf yfirfæra 200.000 DKK til 
næsta árs.3) Það sem fer yfir 20% af fjármagni tiltekins 
fjárlagaliðar við árslok er flutt til ráðstöfunarsjóðs sem 
samstarfsráðherrarnir hafa til ráðstöfunar á næsta ári. 
20% reglan gekk í gildi frá og með bókhaldsárinu 2007.

Þess er vænst að reglan hraði framkvæmd verkefna og 
lokum verkefna á vegum ráðherranefndarinnar og auki 
jafnframt möguleika á pólitískri forgangsröðun.

Þessu getur að sjálfsögðu fylgt hætta á að vegna skerptra 
reglna um yfirfærslu fjármagns verði fjármagni í auknum 

mæli ráðstafað til verkefna sem í fljótu bragði eru ekki 
framarlega í pólitískri forgangsröðun.

Í maí 2009 samþykktu samstarfsráðherrarnir svo að frá 
og með starfsárinu 2009 skuli fjármagn sem fellur fyrir 
20% reglunni vera flutt til baka til landanna. Þetta var 
samþykkt á grundvelli þess að rammi fjárhagsáætlunar 
fyrir árið 2008 var aukinn til eins árs um 35 millj. DKK til að 
fjármagna hnattvæðingarverkefnin. 

Á eftirfarandi tveimur myndum má sjá þróun óráðstafaðs 
fjármagns í árslok frá árinu 2004. Eins má sjá yfirlit yfir 
hvernig óráðstafað fjármagn skiptist á fagráðherranefndir.

Á milli áranna 2007 og 2008 jókst óráðstafað fjármagn um 
u.þ.b. 6,5 millj. DKK. Þessi upphæð samsvarar að miklu 
leyti óráðstöfuðu fjármagni til hnattvæðingarverkefna í 
árslok. Þessu fjármagni var ráðstafað í upphafi nýs bók-
haldsárs.

Að höfðu samráði við norræna sérfræðingahópinn um 
gerð fjárhagsáætlunar var samþykkt að framvegis skuli 
upplýsingar í fjárhagsáætlun um óráðstafað fjármagn 
fela í sér yfirlit yfir óráðstafað fé um leið og endanleg 
fjárhagsáætlun liggur fyrir.

Á yfirliti á blaðsíðu 16 má sjá að þann 18. nóvember 
2009 nam óráðstafað fjármagn u.þ.b. 100 millj. DKK. 
Þegar rúmur mánuður er eftir af bókhaldsárinu er ljóst 
að ráðstöfun fjármagns hefur ekki dreifst jafnt á árinu. Í 
augnablikinu er ekki hægt að segja til um það hve mikið 
fjármagn verður hugsanlega flutt til baka til landanna í lok 
ársins 2009 samkvæmt 20% reglunni.

3) Þetta lágmark er sett vegna lítilla fjárlagaliða, sem yrðu illa úti ef eingöngu væri beitt hlutfallsútreikningi.
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Verkefna- og fjárhagsáætlun 2010 – samantekt 

ÓRÁÐSTAFAÐ FJÁRMAGN Í ÁRSLOK Á TÍMABILINU 2004–2008 (VeRÐLAG HVeRS TÍMA)

FAGSVIÐ

(Þús. DKK)

2004 2005 2006 2007  Breyting 

2007–2008

2008 Af því 20%

reglan

18.11 

2009

Menningarsamstarf (NMR)  5.025  5.561  10.106  1.340  -402  938  82  2.986 

Norræni menningarsjóðurinn  -   -   -   -   -   -   -   -  

Menntamál og rannsóknir  2.092  6.450  4.950  1.990  -975  1.015  -   28.042 

Samstarf við grannsvæðin  1.403  -   1.608  6.365  -944  5.421  327  30.274 

Umhverfismál  2.729  277  1.355  710  1.947  2.657  -   6.250 

Efnahagsmál  227  443  218  347  2  349  25  1.268 

Matvæli  20  266  -   -   -   -   -   -  

Landbúnaður og skógrækt  30  10  -   -   -   -   -   -  

Sjávarútvegur 33 184  33  184  -   -   -   -   -   -  

MR-FJLS  -  -   450  2.647  -1.838  809  -   1.921 

Vinnumarkaður og 

vinnuvernd 

 176  593  2.095  717  103  820  -   3.321 

Samstarf um vímuefni  143  85  -   -   -   -   -   -  

Félags- og heilbrigðismál  728  1.712  2.623  591  615  1.206  -   2.010 

Jafnréttismál  177  421  297  671  -472  199  -   921 

Orkumál  394  -   -   -   -   -   -   -  

Atvinnumál  116  996  -   -   -   -   -   -  

Byggðamál  48  71  -   3.085  -3.085  -   -   -  

NER  -  -   2.068  266  4.262  4.528  2  5.530 

Löggjafarmál  336  2.266  1.040  200  67  267  262  1.185 

Samgöngumál  174  149  696  -   -   -   200  -  

Ráðherranefnd um 

upplýsingatækni 

 350  4  -   -   -   -   -   -  

Bygginga- og húsnæðismál  35  147  -   -   -   -   -   -  

Neytendamál  70  356  2.308  200  -200  -   330  -  

Aðlögunarsjóður  -  -   2.489  613  -613  -   -   -  

Hnattvæðingarverkefni  -  -   -   -   7.916  7.916  409  10.776 

Önnur samnorræn starfsemi  2.627  10.194  6.078  3.902  59  3.961  1.255  5.455 

SAMTALS 16.933 30.185 38.381 23.644 6.442 30.086 2.892 99.939

Fagsvið

(Þús. DKK)

2004 2005 2006 2007 Breyting

2007–2008

2008 Af því 20%

reglan

18.11.2009

SAMTALS 
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ÓRÁDSTAFAÐ FJÁRMAGN VIÐ ÁRSLOK ÞÚSUNDIR  DKK
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Þróun fjárhagsáætlana á tímabilinu
2000–2010
Fyrir árið 2010 hafa samstarfsráðherrarnir samþykkt 
ramma fyrir fjárhagsáætlunina og er hann sá sami og 
fyrir tímabilið 2005–2007 og 2009, en fyrir árið 2008 var 
rammi fjárhagsáætlunarinnar 35 millj. DKK hærri.

Línuritið sýnir að rammi fjárhagsáætlunarinnar hefur 
lækkað. Það er vegna þess að verð- og gengisleiðréttingar 
á fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 hafa áhrif til lækkunar um 
10.396 millj. DKK. Þetta er vegna áhrifa sænsku og norsku 
krónunnar til lækkunar ramma fjárhagsáætlunar vegna 
gengislækkunar þessara tveggja gjaldmiðla gagnvart 
dönsku krónunni. Leggja ber áherslu á að þetta hefur 
engin raunveruleg áhrif á upphæð fjárhagsáætlunarinnar. 
Gengi gjaldmiðlanna er einungis notað til að umreikna 
fjárveitingar til stofnana í danskar krónur, en þær eru 
greiddar út í gjaldmiðli þess lands sem stofnunin er í.
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Verkefna- og fjárhagsáætlun 2010 – samantekt 

ÞRÓUN LAUSAFJÁRSTö ÐU Á TÍMABILINU 2004–2009 (ÞÚSUNDIR DKK)

M
ed

io
 2

004

Prim
o 2

005

M
ed

io
 2

005

Prim
o 2

006

M
ed

io
 2

006

Prim
o 2

007

M
ed

io
 2

007

Prim
o 2

008

M
ed

io
 2

008

Prim
o 2

009

M
ed

io
 2

009
100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Þróun lausafjárstöðu
Á línuritinu má sjá þróun lausafjárstöðu frá miðju árinu 
2004 til nóvember árið 2009.

Þetta línurit sýnir að lausafjárstaða ráðherranefndarinnar 
fylgir tiltölulega föstu mynstri. Mynstrið er afleiðing þess 
að greiðslur frá ráðherranefndinni dreifast nokkuð jafnt 
yfir árið og að framlag landanna er innheimt reglulega yfir 
árið. 

Að mati landanna hefur lausafjárstaða ráðherranefndar-
innar oft verið of há á þessu tímabili. Tvisvar hefur verið 
reynt að lækka hana. 

Á tímabilinu 2001–2005 innheimti ráðherranefndin í 
þessu skyni árlega upphæð sem var 10 millj. DKK lægri en 
fjárhagsramminn. Við samþykkt fjárhagsáætlunar fyrir árið 
2008 var einnig leitast við að lækka lausafjárstöðuna um 
70. millj. DKK með því að lækka framlag landanna.

Frá og með árinu 2008 hefur framlag landanna verið 
innheimt fjórum sinnum á ári en ekki tvisvar eins og 
áður var gert og því hefur mynstrið í lausafjárstöðu 
ráðherranefndarinnar breyst.

Með þessu er þess vænst, að þegar fram líða stundir 
hafi þessar tvær aðgerðir í för með sér lækkun á bæði 
lágmarks- og meðallausafjárstöðu. Á línuritinu má sjá að 
þetta hefur enn ekki haft áhrif á lágmarkslausafjárstöðu.
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Fylgiskjal 1:
Yfirlit yfir alla liði fjárhagsáætlunarinnar

 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

Samtals MR-K 163.484 162.893

 Almennt framlag til menningarmála 49.379 48.302

1-2203-1 Framlag til sérstakra menningarmála 10.814 10.975

1-2204-1 Norrænn menningarvettvangur 1.587 1.592

1-2205-2 Norræni menningarsjóðurinn 33.044 33.155

1-2206-1 Verðlaun Norðurlandaráðs 2.317 2.580

1-2207-1 Hnattvæðingarverkefni menningarmálaráðherranna 1.617 0

 Börn og unglingar 5.934 5.954

Verkefni og almennir styrkir 5.934 5.954

1-2210-1 Norrænt íþróttasamstarf 0 0

1-2212-1 Norræna barna- og ungmennanefndin (NORDBUK) 5.934 5.954

 Kvikmyndir og fjölmiðlar 42.263 41.509

Verkefni og almennir styrkir 39.376 38.621

1-2221-2 Norræna tölvuleikjaverkefnið 11.250 11.288

1-2222-2 Norræni kvikmynda- og sjónvarpssjóðurinn 25.563 24.762

1-2223-1 Endurmenntun norrænna blaðamanna 2.563 2.571

Stofnanir 2.887 2.888

1-2228-3 Gagnamiðstöð um fjölmiðlarannsóknir (NORDICOM) 2.887 2.888

 Listasvið 62.417 63.625

Verkefni og almennir styrkir 28.816 29.878

1-2251-2 Lista- og menningarverkefni 14.491 18.363

1-2253-2 Norrænir þýðingastyrkir 2.848 0

1-2254-2 Norrænir–baltneskir ferðastyrkir á menningarsviði 11.477 11.515

Stofnanir 5.184 5.234

1-2259-3 „Kulturkontakt Nord“ 5.184 5.234

Frh.
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Verkefna- og fjárhagsáætlun 2010 – samantekt 

 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

Norræn menningarhús (stofnanir) 28.417 28.513

1-2270-3 Norræna húsið í Reykjavík 0 0

1-2272-3 Norðurlandahúsið í Færeyjum 13.166 13.171

1-2274-3 Norræna stofnunin á Álandseyjum 2.812 2.839

1-2277-3 Norræna stofnunin á Grænlandi (NAPA) 6.144 6.147

1-2548-3 Norræna stofnunin í Finnlandi (NIFIN) 6.295 6.356

 Annað menningarsamstarf 3.491 3.503

Verkefni og almennir styrkir 3.491 3.503

1-2234-4 Samískt samstarf 3.491 3.503

 Þús. DKK FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

JAFNRéTTISMÁL SAMTALS (MR-LIGeSTILLING) 8.103 8.610

Verkefni 3.557 3.290

1-4410-1 Verkefni – Jafnréttismál 3.557 3.290

Stofnanir 4.546 5.320

1-4480-3 Norræna kvenna- og kynjarannsóknastofnunin 4.546 5.320

 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

Lö GGJAFARMÁL SAMTALS (MR-LOV) 1.355 1.350

1-7110-1 Verkefni – Löggjafarmál 1.355 1.350

Frh.
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 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

MeNNTAMÁL OG RANNSÓKNIR SAMTALS (MR-U) 215.686 226.308

Almenn mennta- og rannsóknarstarfsemi 3.493 4.037

2-2505-1 Framlag til sérstakra verkefna á sviði menntamála og vísinda 3.493 4.037

Stefnumörkun o.fl. 16.583 12.620

2-2510-1 Norrænt skólasamstarf (NSS) 1.606 1.600

2-2520-1 Ráðgjafahópur um fullorðinsfræðslu (SVL) 1.142 1.138

2-2530-1 Ráðgjafahópur um æðri menntun (HÖGUT) 1.353 1.347

2-2544-1 Norrænt tungumálasamstarf 5.211 1.291

2-2553-1 Stefnumótun, þekkingarsamfélög og uppbygging upplýsingatækni 584 582

2-3127-2 Stefnumörkun á sviði fullorðinsfræðslu 6.687 6.662

Ferðastyrkir og tengslanet 72.388 75.459

2-2513-2 Nordplus rammaáætlun 63.079 62.842

2-2534-4 Framlag til Norræna sumarháskólans 1.159 1.155

2-2543-2 Nordplus tungumál og menning 7.099 10.415

2-2545-2 Samstarfsnefnd um kennslu í Norðurlandafræðum erlendis 1.051 1.047

Norræna rannsóknarráðið (NordForsk) 97.829 108.894

2-3100-3 Norræna rannsóknarráðið (NordForsk) 96.854 107.922

2-3140-1 Norræna lífsiðfræðinefndin 975 972

Annað rannsóknarsamstarf 25.393 25.298

2-3180-2 Norræna eðlisfræðistofnunin (NORDITA) 10.426 10.387

2-3181-2 Norræna sjóréttarstofnunin (NIfS) 3.107 3.095

2-3182-2 Norræna stofnunin um Asíurannsóknir (NIAS) 4.925 4.907

2-3184-2 Norræna eldfjallasetrið (NORDVULK) 5.033 5.014

2-3185-2 Norræna samíska stofnunin (NSI) 1.902 1.895
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Verkefna- og fjárhagsáætlun 2010 – samantekt 

 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

VINNUMARKAÐUR OG VINNUVeRND SAMTALS (MR-A) 13.098 13.067

 Verkefni 10.120 10.080

2-4110-1 Verkefni – Vinnumarkaður og vinnuvernd 5.902 5.945

2-4120-2 Nordjobb 2.733 2.722

2-4130-1 Upplýsingaverkefnið 1.485 1.413

Stofnanir 2.978 2.987

2-4180-3 Stofnunin um framhaldsmenntun á vinnuverndarsviði (NIVA) 2.978 2.987

 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

ATVINNU-, ORKU- OG BYGGÐAMÁL SAMTALS (MR-NeR) 107.306 116.658

Verkefni 27.659 27.554

4-5150-1 Verkefni – Atvinnu-, orku- og byggðamál 21.394 21.313

4-5151-4 Norræna Atlantsnefndin – NORA 6.265 6.241

Stofnanir 79.647 89.104

4-5180-3 Norræna nýsköpunarmiðstöðin (NICe) 65.635 73.136

4-6180-3 Norrænar stofnun um rannsóknir og þróun í byggðamálum (Nordregio) 9.081 10.473

4-3220-3 Norrænar orkurannsóknir (NEF) 4.931 5.495
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 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

FéLAGS- OG HeILBRIGÐISMÁL SAMTALS (MR-S) 35.987 39.044

Verkefni 18.897 19.590

4-4310-1 Verkefni – Félags- og heilbrigðismál 5.805 6.716

4-4320-1 Norræna ráðið um málefni fatlaðra (NHR) 1.080 1.062

4-4340-1 Norræna heilbrigðistölfræðinefndin (Nomesko) og Norræna 

hagskýrslunefndin á sviði félagsmála (Nososko) 

1.813 1.783

4-4382-2 Norræna tannlækningastofnunin (NIOM) 10.199 10.029

 Stofnanir 17.090 19.454

4-4380-3 Norræna velferðarmiðstöðin (NVC) 17.090 19.454

4-4381-3 Norræni lýðheilsuháskólinn (NHV) 30.780 35.038

 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

eFNAHAGS- OG FJÁRMÁL SAMTALS (MR-FINANS) 1.773 1.766

4-5210-1 Verkefni – Efnahags- og fjármál 1.773 1.766

 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

UMHVeRFISMÁL SAMTALS (MR-MILJø ) 43.372 43.209

3-3310-1 Verkefni – Umhverfismál 29.566 29.634

3-3320-2 Umhverfisþróunarsjóður NEFCO 11.321 11.132

3-6720-4 SVANURINN – Norrænt umhverfismerki 2.485 2.443
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Verkefna- og fjárhagsáætlun 2010 – samantekt 

 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

FISKVeIÐAR, FISKeLDI, LANDBÚNAÐUR OG SKÓGRÆKT OG MATVÆLI SAMTALS (MR-FJLS) 35.335 37.218

Verkefni 3.155 3.180

3-6420-1 Ný norræn matargerð 3.155 3.180

 Sjávarútvegur 5.964 5.941

3-6610-1 Verkefni – Fiskveiðar 5.964 5.941

 Landbúnaður og skógrækt 20.539 22.375

Verkefni – Landbúnaður 1.655 1.668

3-6510-1 Verkefni – Landbúnaður 981 989

3-6520-1 Norræna samstarfsráðið fyrir landbúnaðarrannsóknir (NKJ) 674 679

Stofnanir – Landbúnaður 12.831 14.606

3-6585-3 Norræn erfðaauðlindamiðstöð 12.831 14.606

Verkefni – Skógrækt 6.053 6.101

3-6310-1 Verkefni – Skógrækt 881 888

3-6581-1 Samnorrænar skógarrannsóknir (SNS) 5.172 5.213

 Matvæli 5.677 5.722

3-6810-1 Verkefni – Matvæli 4.068 4.041

3-6820-1 Rannsóknir – Matvæli 1.083 1.151

3-6830-1 Norræn framkvæmdaáætlun um betri heilsu og lífsgæði 526 530

 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

SAMSTARF VIÐ GRANNSVÆÐI SAMTALS 95.624 96.536

6-0820-2 Þekkingaruppbygging og tengslanet 27.154 28.358

6-0980-1 Samstarfsverkefni með öðrum alþjóðlegum stofnunum 6.687 7.040

6-0960-1 Frjáls félagasamtök á Eystrasaltssvæðinu 5.302 5.538

6-5280-3 Norræni verkefnaútflutningssjóðurinn (NOPEF) 18.758 19.557

6-0970-3 Skrifstofur ráðherranefndarinnar í Norðvestur–Rússlandi 9.969 9.774

6-0810-3 Skrifstofur ráðherranefndarinnar í Eistlandi, Lettlandi og Litháen 10.910 10.696

6-0910-1 Pólitísk forgangsmál 1.220 1.548

6-0870-1 Samstarf á Norðurskautssvæðum 9.508 8.349

6-0950-2 Evrópski hugvísindaháskólinn (European Humanities University, EHU) 3.305 3.096

6-0800-1 Samstarf við Eistland, Lettland og Litháen og samstarf við Norðvestur–

Rússland

203 516

6-0990-1 Samstarf við grannsvæði Norðurlanda í vestri 2.608 2.064
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 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

SAMSTARFSRÁÐHeRRAR SAMTALS 111.001 104.180

Skrifstofa ráðherranefndarinnar (NMRS) 73.632 73.198

5-0180-3 Skrifstofa ráðherranefndarinnar (NMRS) 73.632 73.198

Önnur samnorræn starfsemi 37.369 30.982

5-0410-4 Samband Norrænu félaganna 3.134 3.125

5-0425-4 Framlag til Vestur-Norðurlanda 996 993

5-0435-1 Vararáðstöfunarsjóður framkvæmdastjóra 401 400

5-0445-1 Formennskusjóður 5.801 5.784

5-0460-1 Sjálfbær Norðurlönd 2.640 2.632

5-1011-1 Upplýsingastarfsemi 9.890 9.861

5-1021-1 Alþjóðleg starfsemi 701 699

5-1035-1 Stjórnsýsluhindranir/Halló Norðurlönd 6.484 6.465

5-1050-2 Starfsmannaskipti 0 1.023

5-0500-1 Sérstakt framlag Norrænu ráðherranefndarinnar til Íslands 7.322 0

 Þús. DKK

 

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2010

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2009

HNATTVÆÐINGARVeRKeFNI SAMTALS 67.123 61.920

5-2020-1 Þing um viðbrögð vegna hnattvæðingar 4.068 4.128

5-2025-1 Norrænar öndvegisrannsóknir 7.119 15.996

5-2030-1 Nýsköpunarmiðstöðvar í Asíu 2.644 1.135

5-2035-1 Nýsköpunarverðlaun með áherslu á norræn gæði 0 1.032

5-2040-1 Sameiginleg norræn kynning á orkumálum (Energiexpo) 0 4.644

5-2045-1 Heimssýningin í Sjanghæ 2010 (Expo 2010) 2.543 2.064

5-2050-1 Framlag Norðurlanda til loftslagssamninga 0 4.128

5-2055-1 Afnám stjórnsýsluhindrana á Norðurlöndum 2.034 2.064

5-2060-1 Norrænt rannsókna- og nýsköpunarsvæði (NORIA) 3.560 4.128

5-2065-2 Áætlun um að efla æðri menntun á Norðurlöndum 2.034 9.288

5-2070-1 Áætlun um fræðslu ungs fólks og fullorðinna 3.763 3.818

5-2075-1 Áhrif loftslagsbreytinga á frumatvinnugreinar 6.102 5.986

5-2080-2 Kynning á ímynd Norðurlanda sem miðstöð skapandi atvinnugreina 2.848 3.509

5-3000-1 Nýju undirþemun fjögur 30.408 0
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Verkefna- og fjárhagsáætlun 2010 – samantekt 

FJÁRVeITINGAR TIL NORRÆNNA STOFNANA 2010 2009 GJALDMIÐILL

Menningarmál

1-2228-3 Gagnamiðstöð um fjölmiðlarannsóknir (NORDICOM) 2.887.000 2.888.000 DKK

1-2259-3 „Kulturkontakt Nord“ 695.800 701.600 EUR

1-2270-3 Norræna húsið í Reykjavík (NOREY) 1) - - ISK

1-2272-3 Norðurlandahúsið í Færeyjum 13.166.000 13.171.000 DKK

1-2274-3 Norræna stofnunin á Álandseyjum 377.400 380.600 EUR

1-2277-3 Norræna stofnunin á Grænlandi (NAPA) 6.144.000 6.147.000 DKK

1-2548-3 Norræna stofnunin í Finnlandi (NIFIN) 845.000 852.000 EUR

Jafnréttismál

1-4480-3 Norræna stofnunin um kvenna- og kynjarannsóknir (NIKK) 5.412.000 5.660.000 NOK

Menntamál og rannsóknir

2-3100-3 Norræna rannsóknarráðið (NordForsk) 115.302.000 114.811.000 NOK

Vinnumál

2-4180-3 Stofnunin um framhaldsmenntun á vinnuverndarsviði (NIVA) 399.700 400.400 EUR

Atvinnu-, orku- og byggðamál

4-5180-3 Norræna nýsköpunarmiðstöðin (NICe) 78.137.000 77.804.000 NOK

4-6180-3 Norræn stofnun um rannsóknir og þróun í byggðamálum 

(Nordregio) 

12.973.000 13.091.000 SEK

4-3220-3 Norrænar orkurannsóknir (NEF) 5.870.000 5.846.000 NOK

Félags- og heilbrigðismál

4-4380-3 Norræna velferðarmiðstöðin (NVC) 24.414.000 24.317.000 SEK

4-4381-3 Norræni lýðheilsuháskólinn (NHV) 43.972.000 43.797.000 SEK

Fiskveiðar,fiskeldi, landbúnaður, skógrækt og matvæli

3-6585-3 Norræn erfðaauðlindamiðstöð 18.330.000 18.257.000 SEK

Samstarf við grannsvæði

6-5280-3 Norræni verkefnaútflutningssjóðurinn (NOPEF) 2.517.800 2.621.000 EUR

1) Ráðherranefnd um menningarmál (MR-K) mun taka ákvörðun um endanlega upphæð fjárveitingar til Norræna hússins í Reykjavík á 

árinu 2010.

Fylgiskjal 2: 
Fjárveitingar til norrænna stofnana í gjaldmiðli viðkomandi lands
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GenGi Gjaldmiðla  o G verðból Gus ti G

100 EUR = 745 DKK

100 ISK = 4 DKK

100 NOK = 84 DKK

100 SEK = 70 DKK

Danmörk 2,0 %

Finnland 1,2 %

Ísland 5,0 %

Noregur 1,75 %

Svíþjóð 0,4 %

Reikningsstuðull vegna verkefna er 1,7%.

Fylgiskjal 3:
Gengi gjaldmiðla og verðbólgustig 2010
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