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Forslag
Den Konservative Gruppe föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att de nordiska länderna i högre utsträckning samarbetar för att motverka
cyberrelaterad brottslighet
att de nordiska länderna i högre utsträckning samarbetar kring den forensiska verksamheten
Baggrund
De nordiska länderna har en lång historia av polisiärt samarbete och samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter i Norden och EU är etablerat och väl fungerande. Vi har över tid sett en ökad rörlighet över de nordiska gränserna, ett alltmer
integrerat näringsliv och en växande arbetspendling inom Norden. Detta är i sig goda
nyheter. Vi kommer behöva fortsätta arbeta för att ytterligare underlätta rörligheten. Likväl gör den ökade rörligheten över gränserna att kraven på samarbete mellan
de brottsbekämpande myndigheterna i nordiska länderna och EU ökar. Hotet från
terroristattacker och annan grov brottslighet i form av human trafficking samt cyberrelaterad brottslighet ställer nya krav.
Samhället är numera helt beroende av fungerande IT-system för alla vitala funktioner. Det gäller allt från betalningsströmmar och vattenförsörjning till samhällsinformation och transporter. På senare år har attacker mot IT-system orsakat stora problem
och viktiga samhällsfunktioner har legat nere. Samtidigt har komplexa cyberbrott har
blivit allt vanligare. Bedrägerier genomförs alltmer organiserat där sårbarheter i ITtjänster utnyttjas.
Forensisk bevisning har fått allt större betydelse vid rättegångar och utredningar. Antalet ärenden till Nationellt forensiskt centrum (NFC), som utför undersökningar i
brottmål åt rättsväsendets myndigheter i Sverige, har ökat samtidigt som komplexiteten i flera ärenden också har ökat. Det internationella arbetet är en viktig del av
verksamheten och NFC deltar i flera internationella nätverk. Till exempel utför NFC
operativa ärenden åt andra länder såsom handstilsundersökningar, klassificering av
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narkotika och kontroll av utandningsinstrument. Det finns också en verksamhet som
inte är operativ som bland annat arbetar med informations- och erfarenhetsutbyte,
kvalitetssäkring och utreder utbildningsbehov och utvecklar ”Best Practice Manuals”.
Det finns ett etablerat polisiärt samarbetet i Norden. Men med tanke på att cyberbrottslighetet ökar och blir allt mer komplex samt att de tekniska möjligheterna till
bättre fakta i utredningar ökar samtidigt som ärendena vid forensiska myndigheter
blir allt med komplexa vill vi att det nordiska samarbetet inom cyber och forensiskt
arbete ses över och utvecklas ytterligare
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