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Behandlas i Presidiet 
 

Presidiets betänkande över 

Medlemsförslag 

om totalförsvars-, kris- och försörjningsplanering 

Förslag 

Presidiet föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att göra en översyn över nordiska resurser som kan samutnyttjas och vilka 

områden som ska prioriteras 

att se över hur samarbetet mellan de nordiska försvarsmakterna och mellan 

de nordiska poliserna kan utvecklas 

att göra en översyn över hur det nordiska arbetet kan utveckla krisbered-

skapen och medvetenheten hos den nordiska befolkningen om de olika kri-

serna 

att göra en konsekvensanalys över livsmedelsförsörjningen i Norden i hän-

delse av en allvarlig kris 

att göra en översyn av möjligheterna att ingå avtal med viktiga aktörer för 

Nordens flödessäkerhet 

Bakgrund 
Den konservativa gruppen har föreslagit att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att göra en översyn över nordiska resurser som kan samutnyttjas och vilka 

områden som ska prioriteras 

att se över hur samarbetet mellan de nordiska försvarsmakterna och poliser-

na kan utvecklas 

att göra en översyn över hur det nordiska arbetet kan utveckla krismedve-

tenheten hos den nordiska befolkningen 

att göra en konsekvensanalys över livsmedelsförsörjningen i Norden i hän-

delse av en allvarlig kris 

att göra en översyn av möjligheterna att ingå avtal med viktiga aktörer för 

Nordens flödessäkerhet 
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Medlemsförslaget blev presenterat vid Nordiska rådets 69:e session i Helsingfors. Be-

tänkande över förslaget behandlades vid presidiets möte 28 november i Köpenhamn 

2017. 

Presidiets synpunkter 

Presidiet anser att medlemsförslaget har ett brett stöd i rådet. 

 

Medlemsförslaget, som väcktes av den Konservativa gruppen, fick uppbackning från 

Mittengruppen och Nordisk grön vänster under förstabehandlingen av förslaget till 

Nordiska rådets 69.session i Helsingfors. Under presidiets möte i Köpenhamn fick 

förslaget även uppbackning från de övriga partigrupperna. 

 

Presidiet diskuterade de andra och tredje att-satserna i utkast till betänkande och 

enades om ändringar i dem. Efter ändringarna har att-satserna följande formulering: 

 

 att se över hur samarbetet mellan de nordiska försvarsmakterna och mellan 

de nordiska poliserna kan utvecklas 

 

 att göra en översyn över hur det nordiska arbetet kan utveckla krisbered-

skapen och medvetenheten hos den nordiska befolkningen om de olika kri-

serna 

 

Presidenten hänvisade till att försvars- och säkerhetsfrågor ligger högst på listan över 

områden som nordborna betraktar som viktiga att samarbeta kring. Detta enligt en 

ny opinionsundersökning om det nordiska samarbetet som presenterades i samband 

med Nordiska rådets session i Helsingfors. 

 

Det påpekades också under presidiemötet att på Nordiska rådets temasession 2013 

om utrikes-, säkerhets-, försvarspolitik samt frågor om civil säkerhet, bad rådet om 

en redogörelse till sessionen 2013 om samhällssäkerhet på basis av en Haga II-

deklaration. Denna redogörelse blev aldrig framförd. 
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Presidiet anser att det är lämpligt att föra samarbetet på området vidare efter Haga 

II. 

 

Samtidigt kan det vara utmanande att hitta struktur i samarbetet eftersom olika mi-

nistrar har ansvaret för civilredskap och samhällsförsvar i de nordiska regeringarna. 

 

Presidiet anser att det existerande försvarssamarbetet inom NORDEFCO kan utgöra 

mall för hur samarbetet med civilt försvar och totalförsvar kan fungera. 
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