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Aðfararorð  

Finnar fara með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni 2007. Þeir 
stefna að því á formennskutímanum að gera Norðurlöndin betur í stakk 
búin til að mæta nýjum áskorunum á alþjóðavettvangi og efla tiltrú og 
traust borgaranna á kostum norræna velferðarkerfisins.  

Á árinu 2007 ætlar Norræna ráðherranefndin að styrkja samkeppnis-
hæfni Norðurlandanna samhliða því að leggja ríka áherslu á frekari upp-
byggingu velferðarkerfisins. Sérstök áhersla verður lögð á samstarf á 
sviði rannsókna og nýsköpunar með það að markmiði að styrkja 
norrænan atvinnumarkað.  

Finnar setja mikilvæg velferðarmál á oddinn, s.s. menntun, menningu, 
félagsþjónustu og heilsuvernd. Þessi málaflokkar verða efldir í norrænu 
samstarfi á vegum ráðherranefndarinnar. Jafnréttismál verða jafnframt 
ofarlega á verkefnalista, bæði á Norðurlöndum og utan þeirra. Þá styðja 
Finnar viðleitni til að draga fram það sem einkennir norræna framleiðslu 
og nýta má sem sameiginlegt vörumerki Norðurlanda á alþjóða markaði.  

Áhersla verður lögð á áleitin verkefni á sviði umhverfisverndar, fé-
lagsþjónustu og heilsugæslu. Þetta verður gert innan norrænu víddarinnar 
í ESB og á grundvelli nýrrar rammayfirlýsingar.  

Á formennskutímanum verður sérstök áhersla lögð á verndun lífríkis í 
Eystrasalti og rannsóknir efldar á því sviði. Einnig verða sett í forgang 
verkefni sem miða að því að bæta öryggi í siglingum á Eystrasalts-
svæðinu.  

Á formennskutímanum verður norræn orkustefna þróuð og efld innan 
ramma þeirrar stefnumótunar sem fram fer á alþjóðavettvangi og þeirra 
markmiða sem Evrópusambandið hefur sett sér. Jafnframt verður lögð 
áhersla á norræna stefnumörkun í ljósi þeirrar umræðu sem fram fer á 
alþjóðavettvangi um samstarf til að sporna gegn loftlagsbreytingum með 
þeim takmörkunum og áskorunum sem lög og reglugerðir hafa í för með 
sér. 

Finnland mun á árinu efna til umræðna um þróun samstarfs milli 
Eystrasaltsríkja, ráðherranefndarinnar og stofnana sem heyra undir hana. 

Mikilvægt mál á verkefnaskrá Finna verður áframhaldandi starf við að 
ryðja úr vegi landamærahindrunum og auka hreyfanleika Norðurlanda-
búa. Sérstök áhersla verður lögð á hreyfanleika ungs fólks og náms-
manna. Málefni barna og unglinga verða samþætt þverfaglega í allt starf 
ráðherranefndarinnar í samræmi við nýja stefnu og m.a. eru áform um að 
efla upplýsingamiðlun til ungs fólks. 

Finnar ætla að styrkja norrænt samstarf og gera það sýnilegra innan 
sem utan Norðurlanda. Auk þess verður stuðlað að auknum áhrifum bor-
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garanna og er markmið að kveikja áhuga fólks á starfsemi Norrænu 
ráðherranefndarinnar og norrænu samstarfi. 
 



 

Grundvallarmarkmið á 
formennskutíma Finna 2007 

Norðurlöndin koma vel út í mörgum alþjóðlegum könnunum sem gerðar 
hafa verið um samkeppnishæfni, sjálfbæra þróun, menntun, velferð, efna-
hagslega afkomu og jafnrétti kynja. Gildismat landanna er líkt svo og 
samfélagsgerð og grannríkin eru stöðug, lýðræðisleg og opin samfélög. 
Önnur ríki leita fyrirmynda í norræna samfélagsgerð og vilja vita meira 
um hana.  

Norrænt samfélag byggir að mestu á hefðum um lifandi réttarríki, vir-
ka þátttöku almennings og félagasamtaka, tjáningarfrelsi, jafnrétti, sam-
stöðu og mikla nánd við náttúruna. Þessir þættir samhliða dugnaði og 
framtaksemi Norðurlandabúa hafa skapað samfélag með vaxandi fram-
leiðslugetu og öryggi sem stuðlar að betra jafnvægi milli þarfa 
einstaklingsins og samfélagsins.  

Norðurlöndin takast á við brýn verkefni alþjóðavæðingarinnar eftir 
bestu getu. Nái þau góðum árangri verða þau sem heild sterkari og sam-
keppnishæfari. 

Aðlögunarhæfni Norðurlandabúa, velferðarkerfið, samstarfið, stöðugleiki 
og öryggi eru meginkostir þeirra í alþjóðlegri samkeppni. Norrænt sam-
starf verður aukið á öðrum sviðum. Norðurlönd eru að alþjóðavæðast og 
eru virkir þátttakendur í hnattvæðingunni.  

Norðurlandabúar hafa lagt sitt að mörkum í Evrópusamstarfi og í 
Evrópusambandinu. Framlag ESB-ríkjanna Finnlands, Svíþjóðar og 
Danmörku svo og EES-ríkjanna Noregs og Íslands á Evrópuvettvangi 
hefur haft það í för með sér að stöðugt oftar er fjallað um málefni hvers 
ríkis fyrir sig svo og samnorræn hagsmunamál. Norðurlöndin leggja ein-
nig sitt að mörkum til starfsemi Evrópuráðsins. Norðurlöndin verða 
evrópsk, en norræn einkenni má einnig sjá í Evrópu. 

Mikilvæg merking í hugtakinu norrænn felur í sér búsetu á norrænu 
landsvæði. Landfræðileg lega Norðurlanda er helsta ástæða þess að 
evrópsku hugtökin norræn og vestanhafs eru notuð um okkur, en einnig 
sú staðreynd að Austur-Evrópa er í okkar næsta nágrenni. Hugtakið nor-
ræna víddin nær yfir það sem skiptir okkur máli og er mikilvægt fyrir alla 
Evrópubúa hvort heldur er í norðri eða austri. 

Samhliða því að stefna sem felur í sér aukna áherslu á norrænu víddi-
na, kemur til framkvæmda, verður grannsvæðasamstarf í Norður-Evrópu 
umfangsmeira og verkskiptingin skilvirkari. Norðurlöndin taka eftir bestu 
getu þátt í því að tryggja stöðugleika og öryggi á grannsvæðunum. »Er 
hér átt við starfið innan Eystrasaltsráðsins (CBSS), í Barentshafs- og 
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norðurskautsráðinu (BEAC), í Norðurskautsráðinu (AC) og öðrum stof-
nunum, nefndum og ráðum.  

Samþætt og fjölbreytt Norðurlönd 

Samstarf og samþætting Norðurlanda er auðlind sem nýtist öllum 
Evrópubúum. Ávinningur af því samstarfi var samnorrænn vinnumar-
kaður, gagnkvæmar félagslegar tryggingar og norrænt vegabréfasamstarf 
sem komst á löngu áður en þau markmið náðust í Evrópusamstarfinu.  

Dæmi um aðlögunarhæfni Norðurlandabúa er sú samþætting sem nú á 
sér stað á vinnumarkaði, í fjármálaheiminum og hjá bönkum, á fjár-
festinga- og tryggingamarkaði, í fjarskiptum og byggingageiranum, fjöl-
miðlum, verslun og viðskiptum sem og í skógariðnaði og á mörgum 
öðrum sviðum. Norðurlöndin eru fyrirmyndardæmi um evrópskan hei-
mamarkað.  

Aukið samstarf í rannsóknum og nýsköpun mun laða fjármagn til 
Norðurlanda. Með því að afnema margar hindranir má efla norrænan 
heimamarkað. Það mun koma allri Evrópu til góða. Norðurlöndin vinna 
einnig að því að efla samkeppnishæfni Evrópuríkja í heild sinni og auka 
framleiðslugetu þeirra. 

Á tímum alþjóðavæðingar ættu Norðurlönd að tryggja eigin forsendur 
til hagvaxtar og treysta undirstöður vinnumarkaðarins. Jafnframt verður 
að standa vörð um undirstöðugildi einstaklingsins sem felast í aðgangi að 
menntun, félagslegri þjónustu og heilsugæslu. Virk samfélagskerfi eru 
styrkur gegn þeim hættum sem geta steðjað að og vörn á neyðarstundu. 

 Velmegun og öryggi fyrir alla innflytjendur á Norðurlöndum má 
tryggja með auknum skilningi og virðingu fyrir ólíkum menningar-
heimum og trúarbrögðum. Hluti af norrænum hefðum er sterk menning 
okkar og víðsýni, sem styrkt lýðræðið, tjáningarfrelsið, jafnræði og sam-
stöðumáttinn. Norðurlöndin vilja áframhaldandi velmegun og opið sam-
félag.  

Norðurlandabúar hafa í aldaraðir búið í sátt og samlyndi við náttúruna 
og getað notið fjölbreytni hennar og gjafa. Loftslagsbreytingar í heimi-
num vekja ugg, en þær verða einnig til þess að Norðurlandabúar, sem 
neytendur, taki ábyrgð á gerðum sínum og vinni að því að draga úr um-
hverfisvanda hvort heldur er á grannsvæðunum, Norðurlöndunum eða í 
heiminum öllum. 

Alþjóðasamfélagið og jafnvel Evrópubúar, líta oft til Norðurlanda sem 
heimshluta þar sem opinber þjónusta felur í sér gott velferðarkerfi sem þó 
byggir á háum sköttum í alþjóðlegum mælikvarða. Þrátt fyrir að Norður-
landabúar séu um margt líkir, má einnig sjá mikinn mun á milli norrænu 
ríkjanna þegar litið er til umsvifa ríkisvaldsins, menningar, tungumála og 
náttúruvísinda. Þessi munur skapar fjölbreytni og er grundvöllur nýrra 
framkvæmda. Norræna samstarfið byggir á gagnkvæmri virðingu fyrir 
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því sem er ólíkt hjá Norðurlandabúum og í menningu þeirra samhliða því 
að byggja á ríkri samkennd. 

Áhrif borgaranna 

Á Norðurlöndunum eru stuttar boðleiðir milli almennra borgara og 
stjórnvalda ef miðað er við aðrar þjóðir. Þessar boðleiðir má stytta enn 
meir og það má opna samfélagið enn frekar. Starfsemi Norrænu ráðherra-
nefndarinnar (NMR), sem hefur umsjón með samstarfi norrænu ríkis-
stjórnanna, er mikilvægt í þessu sambandi. 

Finnar ætla á formennskutímabili sínu að efla áhrif almennra borgara. 
Nýtt skipulag Norrænu ráðherranefndarinnar svo og ákvörðun um að 
stuðla að endurnýjun í samstarfinu stuðlar að aukinni skilvirkni og norræ-
nu notagildi.  

Ekki verður einvörðungu litið til formlegra stofnana til að hrinda í 
framkvæmd stefnumiðum Finna um að auka áhrif almennra borgara. 
Markmiðið er að bæta upplýsingastreymi, þróa nýjar aðferðir til upp-
lýsingamiðlunar og gera Norðurlönd að upplýsingaveitu sem miðlar 
þekkingu um allt sem norrænt er. Með aukinni vitund og skilningi borga-
ranna á starfsemi ráðherranefndarinnar eykst áhrifamáttur hennar.  

Norrænt samstarf á að skila meiri sameiginlegum árangri en hvert land 
getur náð á eigin spýtum. Sá virðisauki sem næst með samstarfinu veltur 
á pólitískum vilja og stuðningi almennings í öllum ríkjunum, auk nánara 
samstarfs ráðherranefndarinnar, stofnanna og Norðurlandaráðs (NR). 

Markmið Finnlands á formennskutímabilinu 

Finnar fara með formennsku í Evrópusambandinu á seinni hluta árs 2006 
og því hefst formennska þeirra í Norrænu ráðherranefndinni í upphafi árs 
2007. Í formennskuáætlun þeirra í norrænu samstarfi er einnig tekið tillit 
til formennsku í Barentsráðinu og í norðurslóðasamstarfinu sem fer fram 
undir merkjum heimskautsársins 2007-2008. Jafnframt er tekið mið af 
samstarfi annarra svæðisbundinna ráða í Norður-Evrópu, s.s. Eystrasalts-
ráðsins. 

Finnar vilja stuðla að samfellu í norrænu samstarfi og byggja for-
mennskuáætlun sína að hluta til á starfi síðasta formennskulands. 

Í áætluninni er fjallað um þverfagleg málefni eins og sjálfbæra þróun, 
rannsóknir, nýsköpun, grannsvæðasamstarf, jafnrétti, börn og unglinga, 
auk málefna sem varða norræn tungumál og stöðu þeirra, en áætlunin er 
þó að mestu skipt upp eftir málaflokkum. Tekið er tillit til forgangsmála 
Norrænu ráðherranefndarinnar og annarra markmiða í formennskuá-
ætluninni. 
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Rannsóknir, nýsköpun og velferð 

Áskoranir alþjóðasamfélagsins endurspeglast í formenskuáætluninni og 
lögð er áhersla á aukna alþjóðlega samkeppni á mörgum sviðum, jafn-
framt því að litið er til þess að mæta þarf nýjum áskorunum í samræmi 
við reglur norræna velferðarríkisins. Til að ná fram markmiðum um betri 
samkeppnishæfni er lögð áhersla á gildi nýsköpunar, rannsókna og 
sérfræðikunnáttu og hvernig samstarf á því sviði geti leitt til virðis-
aukningar í atvinnulífi, hjá fyrirtækjum, í menningarsamstarfi og á öðrum 
sviðum samfélagsins. 

Finnar segja norrænar rannsóknir í forgang og ætla að styrkja þær með 
þátttöku í norrænu rannsóknastofnuninni NordForsk og nýsköpunar-
miðstöðinni NICe. Nýsköpun verður einnig efld með byggðasamstarfi, 
með betri upplýsinga- og þekkingarmiðlun um það sem vel hefur tekist 
og vinnuaðferðum sem þróaðar hafa verið á Norðurlöndum. 

Finnar telja mikilvægt að efla samstarf á sviði æðri menntunar og ætla 
á formennskutímanum að leggja áherslu á verkefni sem efla og viðhalda 
hreyfanleika námsmanna Þetta verður m.a. gert með því að byggja upp 
upplýsingaþjónustu fyrir unglinga, með Nordplus-áætluninni og norrænu 
meistaranámsáætluninni sem sett var á laggirnar nýlega. 

Með norrænu samstarfi um rannsóknir og nýsköpun verður m.a. unnið 
að því að bæta öryggi í siglingum á Eystrasalti svo vernda megi lífríki 
þess. Þetta mun auka þýðingu Eystrasaltsins í alþjóðlegum viðskiptum og 
koma öllu Eystrasaltssvæðinu til góða. Eystrasaltslöndum mun bjóðast 
einstakt tækifæri í gegnum rannsóknaráætlunina BONUS-169 sem tengist 
sjöundu rammaáætlun ESB um rannsóknir og nýsköpun. 

Finnar ætla að efla norrænar listir og hönnun og leitast við að auka 
samstarf á þessu sviði og öðrum, s.s. rannsóknum, iðnaði og fyrir-
tækjarekstri innan sem utan Norðurlanda. 

Samkeppnishæfni verður efld í samræmi við markmið um sjálfbæra 
þróun. Finnland mun hefja umræðu um endurskoðun stefnu um sjálfbæra 
þróun á Norðurlöndunum. Stefnt er að því að móta skýra, og einfalda og 
skiljanlega stefnu fyrir almenning þar sem megináhersla verður á norrænt 
notagildi. 

Áhersla verður lögð á að efla norræna samkeppnishæfni og efnahags-
vöxt, meira atvinnuframboð og sterkara velferðarkerfi. Hugmyndafræðin 
að baki norræna velferðarríkisins ætti að vera sú að tekið sé tillit til allra 
þjóðfélagshópa, sérstaklega þeirra sem af ýmsum ástæðum eiga undir 
högg að sækja og geta orðið jaðarhópar. 

Finnar munu leggja áherslu á bætta aðstöðu og samgöngukosti aldraða 
á Norðurlöndunum. Það sem gert er fyrir aldraða hefur áhrif á öll svið 
samfélagsins. Markmiðið er að Norðurlöndin verði áfram velferðarsvæði 
með öflugu umhverfi óháð lýðfræðilegum breytingum. 
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ESB og norræna víddin 

 
Norrænt samstarf og fjölþjóðaverkefni hvíla í auknum mæli á evrópskum 
samstarfsgrundvelli. Norðurlöndin sækjast ekki eftir varanlegri hópa-
myndun og vilja heldur ekki sjálf mynda afmarkaðan hóp í Evrópusam-
starfinu. Aftur á móti eru Norðurlönd oft eins konar vegvísir í Evrópu-
samstarfinu og efla samstarfsverkefni með því að ganga á undan með 
góðu fordæmi. Dæmi um það er Lissabonferlið, sjálfbær þróun, jafn-
réttismál og rannsóknasamstarf.  

Norrænt samstarf Finna hjá ráðherranefndinni er enn nær pólitískum 
stefnumiðum ESB. Finnar telja eðlilegt að á dagskrá Norrænu ráðherra-
nefndarinnar séu sömu málefni og í Evrópu. Finnland boðar meðvitað og 
fyrirbyggjandi norrænt samstarf í málefnum Evrópusambandsins og á 
evrópska efnahagssvæðini sem einnig mun ná til ákvarðana og fram-
kvæmda í samstarfinu.  

Stefna samstarfs innan norrænu víddarinnar mun þróast í átt að sam-
eiginlegri stefnu fyrir ESB, Rússland, Noreg og Ísland. Finnar ætla að 
stuðla að auknu samstarfi borgara og stjórnvalda á grannsvæðum okkar, í 
samræmi við stefnu ráðherranefndarinnar í málefnum Rússlands og 
Eystrasaltsríkja. Þetta verður gert í samstarfi norrænu upplýsinga-
skrifstofanna og sendinefnda utanríkisþjónustanna sem eru bæði í Rúss-
landi og Eystrasaltsríkjunum. 

Á formennskutímanum verður lögð áhersla á umhverfisvernd, verk-
efni á sviði félags- og heilbrigðismála auk orkumála sem tengjast 
norrænu víddinni sérstaklega. Að auki leggja Finnar áherslu á að Norður-
lönd styðji stefnumið í umferðar- og flutningsmálum innan norrænu víd-
darinnar. 

Finnar stefna að því að byggja upp góð tengsl í vinnu sinni við 
formennsku í ESB og formennsku í Norrænu ráðherranefndinni með því 
að leggja drög að langtímastefnu fyrir norrænu víddina sem byggir á nýju 
rammaáætluninni. 

Innan ramma samstarfs um umhverfismál verður sjónum beint að 
umhverfis- og kjarnorkuöryggismálum. Auk stóru verkefnanna verður 
einnig lögð áhersla á lítil og meðalstór verkefni á sviði umhverfis- og 
orkumála á vegum sveitarfélaga. 

Innan ramma samstarfs um heilbrigðismál og félagslega velferð 
verður unnið að forvörnum gegn smitsjúkdómum og lífstílssjúkdómum, 
ásamt því að draga úr félagslegum vandamálum á grannsvæðunum. 

Á næsta ári verða fjölmargir viðburðir innan ramma norrænu víd-
darinnar. Auk stóru stefnumálanna og verkefna er þeim tengjast er stefnt 
að því að ýta úr vör litlum og meðalstórum verkefnum til gagns fyrir 
Norður-Evrópu og Eystrasaltssvæðið 

Á formennskutímanum munu Finnar leitast við að efla samstarf 
ráðherranefndarinnar og norrænna fjármálastofnanna eins og Norræna 
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fjárfestingabankans (NIB), Norræna verkefnaútflutningssjóðsins (NO-
EPF) og Norræna umhverfisfjármögnunarfélagsins (NEFCO) um verk-
efni innan norrænu víddarinnar. 

Nálægð og hreyfanleiki 

Á formennskutíma Finna árið 2007 hefst nýtt menningarsamstarf á 
vegum norrænu ráðherranefndarinnar og verður það sveigjanlegra og 
opnara. Það mun byggja á þemaverkefnum og áætlunum sem styrkja 
samstarfsverkefnin.  

Menningarsamstarfið er grundvallaratriði í norrænu samstarfi og er 
undirstaða alls hins norræna í löndunum. Finnar leitast við að styðja við 
menningarsamstarfið með því að efla áhuga borgaranna á beinni aðild að 
því. Að auki verður leitast við að efla menningarsamskipti á Norður-
löndum í heild sinni. 

Áherslur í jafnréttismálum taka mið af norrænu jafnréttisstefnunni fy-
rir árin 2006-2010. Lögð verður áhersla á þemu eins og kynferði og völd 
og kynferði og æskufólk. 

Í formennskuáætluninni er lögð áhersla á hreyfanleika vinnuafls og 
afnám landamærahindrana fyrir launafólk og námsmenn innan félags-
mála- og heilbrigðisgeirans en einnig í atvinnulífinu almennt.  
Á formennskutímanum verður lögð áhersla á aðgang að þjónustu á öllum 
norrænu tungumálunum og leitast verður við að einfalda flóknar skatta- 
og félagsmálareglur. 

Finnar telja mikilvægt fyrir þróun opinberrar stjórnsýslu að norrænir 
embættismenn miðli af reynslu sinni, sérstaklega í ljósi þess að þeir eldri 
og reyndari fara nú í auknum mæli á eftirlaun sem leiðir til kynslóða-
skipta á norrænum samstarfsvettvangi. 

Á formennskutímanum verður því lögð áhersla á að efla starfsmanna-
skipti hjá norrænum embættismönnum. Norræna vinabæja- og landa-
mærasamstarfið er einnig raunhæft samstarfsform sem gegnir mikilvægu 
hlutverki í svæðasamstarfi. Finnar vilja standa vörð um það og efla þann 
þátt þess sem miðar að því að ryðja burt stjórnsýsluhindrunum á landa-
mærum.  

Finnar munu skrásetja og þróa eftir þörfum upplýsingamiðlun fyrir 
norræn ungmenni samhliða því að styðja áform um svokallaða fé-
lagsmálagátt. 

Vörumerking og aukin skilvirkni í norrænu samstarfi 

Á formennskutímanum munu Finnar leggja áherslu á norræn gildi á mör-
gum sviðum og reyna að búa til vörumerki sem endurspeglar sterk norræn 
sérkenni. 
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Vaxandi áhugi á Norðurlöndum um heim allan hefur aukið aðdráttar-
afl þeirra á ýmsan hátt. Þar að auki er norræna líkanið gagnlegt á margan 
veg, eins og t.d. við uppbyggingu á Vestur-Balkanskaga þar sem verið er 
að þróa svæðasamstarf í þeim tilgangi að auka framleiðni og velferð. 

Með svæðasamstarfi er einnig hægt að styrkja samvinnu ólíkra men-
ningarkima og trúarbragða og stuðla þar með að fjölmenningarsamfélagi 
á Norðurlöndum þar sem jöfnuður ríkir. 

Vörumerki Norðurlanda á að endurspegla jöfnuð, víðtækt félagslegt 
öryggisnet, jafna möguleika til náms, daggæslukerfi sem gerir foreldrum 
með ung börn kleyft að samræma atvinnuþátttöku og fjölskyldulíf m.a. 
með foreldraorlofi, þökk sé umönnunargreiðslum. Eitt erfiðasta verkefnið 
sem menn standa andspænis í norrænu samstarfi á tímum hnattvæðingar 
er að varðveita þessi gildi og styrkja þau frekar. Það krefst enn frekari 
rannsókna. 

Finnar leggja ríka áherslu á heilsufar Norðurlandabúa og rannsóknir 
og nýsköpun í framleiðslu hollra matvæla og á sviði matvælaöryggis. 
Lögð verður áhersla á að kynna hollan norrænan mat á grannsvæðunum. 
Á sviði lýðheilsu verður sjónum beint m.a. að aðgerðum gegn offitu. 
Finnar vilja auka skilning Norðurlandabúa á mikilvægi sjálfbærrar nýtin-
gar á takmörkuðum náttúruauðlindum. Jafnframt er bent á mikilvægi 
umhverfisverndar fyrir lýðheilsu. 

Finnar munu í starfi sínu í ráðherranefndinni nýta niðurstöður úr 
rannsóknaverkefninu „Matvæli, næring og heilsa“ („Livsmedel, nutrition 
och hälsa“) sem NordForsk hefur unnið að. 

Á formennskutímanum munu Finnar í raun innleiða nýja norræna 
samstarfshætti og samstarfsaðferðir á mörgum sviðum. Starf hinna ýmsu 
embættismannanefnda verður eflt í samráði við skrifstofu ráðherra-
nefndarinnar svo forsendur skapist fyrir virkt samstarf og enn skilvirkari 
ákvarðanatöku og eftirfylgd.  

Norrænu tungumálin eru hluti af samstarfinu og mikilvæg í sameigin-
legri menningu okkar og menningararfi. Fyrir Finna er sænskan ennþá 
helsti lykillinn að norrænu samstarfi. 1. mars 2007 verður þess minnst að 
20 eru liðin frá því að norræni tungumálasáttmálinn var undirritaður. Þau 
tímamót veita okkur tækifæri til að meta stöðuna og framtíð norrænu 
tungumálanna ásamt því að styðja við norrænan málskilning. 

Finnar leggja áherslu á þýðingu aukinnar skilvirkni í norrænu sam-
starfi með því að auka notkun upplýsingatækni, en engu að síður með 
virðingu fyrir þeirri grundvallarhugmynd sem kemur fram í norræna tun-
gumálasáttmálanum um jafnræði tungumálanna. 

Við framkvæmd funda og ritun skjala skal leggja áherslu á að gott málfar. 
Sérstaklega þarf að vanda til á heimasíðum eins og www.norden.org og að 
málfar á vefsetrinu Halló Norðurlönd verði sem allra best.  
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