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Medlemsförslag om förstärkt nordiskt samarbete kring cyberförsvar 

Rekommendationen lyder: 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna: 

att sträva efter att fördjupa det nordiskt-baltiska samarbetet kring cyberförsvar 

att gemensamma lägesbilder kring hot och risker i cybermiljöer kontinuerligt delas mellan de 
nordiskt-baltiska länderna 

att de nordiska länderna så långt det är möjligt sörjer för att andra nordiska länder som står utanför 
EU och/eller NATO ska ha tillträde till samarbetet kring cyberförsvar inom dessa organisationer 

att cyberförsvar ingår som en central del av den gemensamma nordiska säkerhetspolitiska dialogen 
med USA 

 

Nätsäkerhet är ett ämne som blir allt viktigare och tar växande plats i diskussioner i internationella 
forum. Nordiska rådets rekommendation om förstärkt nordiskt samarbete kring cyberförsvar 
reflekterar denna trend, och intresset från Nordiska rådets parlamentariker bör uppskattas och de 
tackas för sina rekommendationer. Liknande fokus är även synlig i den nya rapporten, ”10 years on – 
Reassessing the Stoltenberg Report on Nordic Cooperation”, som evaluerar framstegen inom 
nordiskt samarbete ett årtionde efter Stoltenbergrapportens publikation, där samarbete mot 
cyberattacker var rekommendation nr. 7. NB8 ländernas samarbete har utvecklats och fördjupats de 
senaste par åren, och de håller nu årliga möten, även med USA, med representanter från utrikes- och 
försvarsdepartementen och oftast också de departement som är ansvariga för cybersäkerhet. 2018 
hölls dessutom Nordens första koordineringsmöte om cybersäkerhet, som kommer hållas igen i år, 
denna gång i Island. Nordiska cybersäkerhetsstyrkor och polismyndigheter har även tätt samarbete. 

De nordiska ländernas samarbete är därför tätt, vare sig om det rör sig om NATO:s medlemsländer 
eller EU:s. NATO och EU har dessutom ett speciellt samarbete som sträcker sig till bl.a. cybersäkerhet 
jfr. teknisk överenskommelse mellan NATO och EU om cyberförsvar som undertecknades i februari 
2016. Överenskommelsen föreskriver att NATO och EU ska förstärka sitt samarbete inom 
cybersäkerhet, särskilt vad gäller utbyte av information, träning, forskning och övningar. 

I motsvarighet till Islands ordförandeskaps prioriteringsområden i NB8 samarbetet, har ökad 
koordination inom cybersäkerhet fått hög prioritet, och cybersäkerhet står på både NB5 och NB8:s 
agenda i år, bl.a. i nordiska säkerhetspolitiska dialogen med USA. Island kommer aktivt lobba för 
ännu tätare nordiskt samarbete på nästa NB8 möte med USA om cybersäkerhet som planeras hållas i 
höst. 

Med detta anser de nordiska regeringarna att Nordiska rådets rekommendation är uppfylld. 


