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Norðurslóða-viðskiptaráðið byggir á þekktri umgjörð svonefndra
millilandaráða
Eitt af 12 millilandaráðum

Fjölbreyttur hópur stofnaðila

„Ríkisstjórnin mun vinna að því að Ísland verði leiðandi
afl á norðurslóðum og virkur þátttakandi
í vestnorrænu starfi. Undirbúningur verður hafinn að
nýtingu tækifæra sem skapast með opnun
siglingaleiða um norðurslóðir og áhersla lögð á að
verkefni þeim tengd verði vistuð hérlendis.“
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Markmið Norðurslóðaráðsins eru víðfem og fjölþætt, sem
endurspeglar eiginleika norðurslóðanna
Markmið

1

Samstarf

2

Samkeppnishæfni

3

Samfélagsábyrgð

▪

▪

▪

Starfsemi

▪

Standa vörð um viðskiptatengda
hagsmuni félaga sinna á
norðurslóðunum

▪

Skipuleggja fundi og ráðstefnur er
varða almenn málefni um
viðskiptatækifæri á norðurslóðunum

▪

Vinna með stjórnvöldum, háskóla- og
fræðasamfélaginu og öðrum
viðeigandi aðilum hérlendis og
erlendis, m.a. til að samþætta
viðskiptatengda vinnu í málefnum
norðurslóðanna

▪

Veita beina þjónustu samkvæmt
ákvörðun stjórnar

Byggja upp viðskiptasamstarf ríkja
á norðurslóðunum

Búa í haginn þannig að íslenskt
atvinnulíf geti keppt um
atvinnutækifæri sem þar má finna

Efla tengls á sviði menntunar,
menningar, umhverfismála og
stjórnmála
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Ísland hefur alla burði til að vera tenginga- og þjónustumiðstöð fyrir
norðurslóðir
Atvinnugreinar

1
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Tengingar

Þjónusta

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Farþega- og fraktflug
Sjóflutningar
Þyrluþjónusta
Gagnahýsing og flutningur

Verktakastarfsemi
Sjávarútvegur
Verkfræðiþjónusta
Ferðaþjónusta
Olíuleit og framleiðsla
Fjármálaþjónusta
Rannsóknir
Leit og björgun

Samkeppnishæfnin

▪

Hagfelld lega Íslands á milli Austurs og
Vesturs og alfarið innan norðurslóða

▪

Áratuga reynsla af vinnslu
náttúruauðlinda og tengdri þjónustu

▪

Traustir innviðir á borð við orkuöryggi,
gagnaver, heilbrigðisþjónustu,
alþjóðlega flugvelli íslausar hafnir allt
árið og gagnasæstrengi

▪

Alþjóðlegt regluverk, s.s. fríverslunarog tvísköttunar-samningar og tenging á
innri markað ESB með EES

▪

Umfangsmikil rannsóknarstarfsemi á
sviði norðurslóða sem og söfnun
upplýsinga

▪

Virk þátttaka í öllum helstu pólitísku
vettvöngum
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Verkefnin ráðsins taka mið af þessari nálgun og eru vel afmörkuð til
að tryggja frekar áþreifanlegan afrakstur
1

Rita og dreifa upplýsingariti um íslenskt atvinnulíf og norðurslóðir
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Taka þátt í Arctic Circle ráðstefnunni í Hörpu
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Koma á tengslum við fulltrúa atvinnulífsins í öllum norðurslóðaríkjum
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Taka þátt í vinnu stjórnvalda við stofnun Arctic Economic Council
(AEC)
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Vinna með stjórnvöldum að því að efla viðskiptatengsl við Grænland

6

Skoða skattalegt umhverfi flutningafyrirtækja og aðkomu Íslands að
fiskveiðistjórnunarkerfi á norðurslóðum

4

Samhliða einstökum verkefnum verður viðskiptatengd
upplýsingamiðlun stór hluti af starfsemi Norðurslóðaráðsins
Heimasíða, fréttabréf og upplýsingarit

Fundarhald
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Öflugur hópur aðildarfyrirtækja veitir leiðsögn um áherslur og
er lykilforsenda árangurs

NORÐURSLÓÐIR REYKJANES HF
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Hvað eru norðurslóðir?

1

Mögulega uppspretta umfangsmikillar og fjölbreyttrar
verðmætasköpunar fyrir Ísland til skemmri og lengri tíma

2

Prófsteinn fyrir Ísland hvað varðar getu okkar til að tileinka okkur
langtíma hugsun og ábyrga nálgun

3

Tækifæri fyrir Ísland til að láta í auknu mæli að sér kveða á
alþjóðavísu, hvort heldur atvinnulífið, stjórnvöld eða rannsóknaraðila
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Takk fyrir

Allar frekari upplýsingar á www.iacc.is

