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Emne: Svar - Spurningur frá Uttanlandsnevndini til landsstýrismannin í norðurlandamálum

Til Løgtingsins Uttanlandsnevnd viðvíkjandi løgtingsmáli nr. 93/2018 um tilráðingar frá Norðurlandaráðnum
í 2018 og um frágreiðing um virki ráðsins í 2018
spurt varð um:
Kann landsstýrismaðurin upplýsa hvat status er viðv. tilráðingunum í lm. nr. 93/2018?
Hugsað verður serliga um, hvørjar tilráðingar eru svaraðar og ikki, og hvat landsstýrið hevur svarað.
Svar:
Sum greitt var frá á fundi í LUN 14. mars 2019, heldur landsstýrismaðurin í norðurlandamálum tað vera
gleðiligt, at Løgtingið viðger tilráðingarnar frá Norðurlandaráðnum og virksemi tess. Eisini varð greitt frá, at
mannagongdirnar í samstarvinum millum Norðurlandaráðið og Norðurlendska Ráðharraráðið eru mentar
tey seinastu árini, og gongur samskifti millum báðar stovnarnar skjótari enn vanligt var fyrr. Hetta merkir, at
fleiri av tilráðingunum, ið settar vórðu í byrjanini av 2018, longu eru svaraðar og liðugt viðgjørdar í
norðurlendsku skipanini, meðan aðrar eru tætt við at verða tað.
Tá Tingið hevði fyrstu viðgerð av málinum, var stórt fokus á serliga ta einu tilráðingina, nr. 10/2018 um
rættindi hjá hbtiq-persónum. Landsstýrismaðurin skal gera vart við, at henda er eisini svarað í 2018, og
Norðurlandaráðið hevur viðgjørt svarið frá londunum á fundi í januar, og kom til ta niðurstøðu, at tey ynskja
at taka málið upp á fundi millum partarnar – sonevndur politiskur dialogur. Nær hesin fundur millum
umboð fyri ráðið/nevndina, ið eigur uppskotið, og umboð fyri Ráðharraráðið/londini fer at verða er ógreitt
enn, men ætlanin er, at landsstýrismaðurin er við á tí fundinum, fyri at greiða frá støðu okkara.
Sum greitt frá á fundinum eisini, so er mannagongdin tann, tá londini svara, at formansskapslandið – í 2018
var tað Svøríki – ger eitt uppskot til svar, og samskipar ískoyti/broytingar, ið londini hava. Í flestøllum førum
er svarið yvirskipað, og greiðir frá, hvat norðurlond undir einum gera á ymsu økjunum, og hvussu tey í felag
síggja møguleikar fyri at taka mál upp, ið tilráðingin biður um.
Tá svaruppskot koma frá formanskapslandinum, verða tey viðgjørd í fakráðunum, og um ikki nakað talar fyri
at mótmæla ella broyta, so góðkenna ráðini svarini. Tað ber tí ikki rættiliga til at siga, hvat Føroyar hava
svarað viðvíkjandi tilráðingunum hvør sær.
Viðvíkjandi einstøku tilráðingunum annars er status hetta:
3: (HIMR) Svarið finst her: https://www.norden.org/sites/default/files/201811/Bet%C3%A4nkande%20%C3%B6ver%20meddelande%20om%20Rek%203_2018.pdf
5: (SMR)
https://www.norden.org/sites/default/files/session_documents/117889320Meddelelse%20om%20Rek.%2
05_2018.pdf/Meddelelse_om_Rek._5_2018.pdf
6: (SMR) https://www.norden.org/sites/default/files/2018-09/Medelelse%20Rek%206_2018.pdf
9: (UVMR)
https://www.norden.org/sites/default/files/session_documents/756053570Svar%20p%C3%A5%20rek%209

_2018%20fr%C3%A5n%20nordiska%20r%C3%A5det%20om%20k%C3%A4rnvapennedrustning.pdf/Svar_p%
C3%A5_rek_9_2018_fr%C3%A5n_nordiska_r%C3%A5det_om_k%C3%A4rnvapennedrustning.pdf
10: (LMS) https://www.norden.org/sites/default/files/201902/Bet%C3%A6nkning%20over%20meddelelse%20om%20Rek%2010_2018.pdf
20: (FMR) Skal svarast innan 8. mars. Ikki lagt út enn.
22: (HIMR) Skal svarast innan 8. mars. Ikki lagt út enn.
25: (UVMR) Skal svarast innan 22. mars. Ikki lagt út enn.
28: (SMR) Skal svarast innan 8. mars. Ikki lagt út enn.
29: (SMR) Skal svarast innan 15. mars, er helst dottin av listanum hjá LUN. Ikki lagt út enn.
31: (AHR) Skal svarast innan 22. mars. Ikki lagt út enn.
32: (HIMR) https://www.norden.org/sites/default/files/201902/Meddelelse%20om%20Rek.%2032_2018.pdf
IB nr. 1: Sett til tingið at avgreiða/svara.
Vegna landsstýrismannin í norðurlandamálum, Høgna Hoydal,

Vinaliga/Kind Regards
Halla Nolsøe Poulsen
Fulltrúi/Senior Adviser
Norðurlandamál/Nordic Affairs
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