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Delsvar på Nordisk Råds rekommendation 2/2020 om regeringsbehandling 

af Nordisk Råds strategi for samfundssikkerhet 

 

Hermed fremsendes på vegne af de nordiske regeringer svar på Nordisk 

Råds rekommendation om: 

 

”å forholde seg til Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet og komme 

tilbake til Nordisk råd med et utfyllende svar på om, og i så fall hvordan, 

regjeringene og Nordisk ministerråd vil følge opp de mange anbefalingene 

i strategien.  

 

å gi klare og tydelige begrunnelser til Nordisk råd dersom noen av anbefa-

lingene i strategien ikke skal følges opp.” 

 

Delsvaret angår: 

 

”Overgripende sikkerhet og politisamarbeid 
 

• at de nordiske regjeringene styrker det nordiske politisamarbeidet om cy-

berkriminalitet og kriminaltekniske undersøkelser («forensiskt arbete»).” 

 

SVAR: 

 

De nordiske regeringer er enige om, at bekæmpelse af seksuelle overgreb 

mod børn på internettet er et område, der skal prioriteres i det nordiske ju-

stitssamarbejde. Emnet har derfor også været på dagsordenen for det årlige 

nordiske justitsministermøde i både 2018 og 2019, hvor ministrene under-

stregede vigtigheden af at bekæmpe misbrug af børn på internettet. På mødet 

i 2018 fremhævede ministrene den styrkelse og udvikling af det nordiske 

samarbejde på området, som var blevet diskuteret på et nordisk ekspertmøde 
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i maj 2018 umiddelbart inden ministermødet. På mødet i 2019 blev der frem-

lagt en rapport om opfølgning på konklusionerne fra ekspertmødet, og mi-

nistrene bød en fortsat styrkelse og udvikling af området velkommen. Under 

det danske formandskab vil der på justitsministermødet den 31. august 2020 

blive fremlagt en statusrapport om arbejdet på området.  

 

Størstedelen af det nordiske politisamarbejde om bekæmpelse af seksuelle 

overgreb mod børn på internettet foregår igennem Europal/EMPACT. Alle 

de nordiske lande deltager f.eks. i projektet ”Police2Peer” med fokus på fo-

rebyggelse af deling af seksuelt overgrebsmateriale på fildelingsnetværk. 

Den nordiske indsats i EMPACT-områderne knyttet til cyberkriminalitet 

koordineres blandt andet gennem møder. 

 

Politiet i de nordiske lande har en fælles nordisk uddannelse i IT forensics. 

Uddannelsen indeholder flere niveauer og er udviklet på den norske politi-

højskole. 

 

De nordiske lande arrangerer årligt nationale konferencer om digitalt politi-

arbejde og cyberkriminalitet og inviterer hinanden til at deltage på både fag-

ligt niveau og lederniveau. 

 

Imellem de nordiske lande foregår der derudover et bilateralt samarbejde 

inden for blandt andet tekniske undersøgelser og cyberrelaterede seksual-

forbrydelser, hvor politiets teknikere og eksperter fra sag til sag udveksler 

råd og vejledning omkring komplekse opgaver. 

 

Desuden foregår der et samarbejde med en fælles nordisk tilgang, hvor 

samtlige nordiske lande deltager. Dette samarbejde omfatter blandt andet en 

koordinering af politiets tilstedeværelse på internettet med henblik på at fa-

cilitere politiets arbejde. Der har i den sammenhæng været afholdt møder i 

Norge med deltagelse af både politi og jurister. 

 

Politiet i de nordiske lande deltager desuden i fælles arbejdsgrupper med 

fokus på blandt andet brand, våben, fingeraftryk m.m. I 2020 har Danmark 

formandsskabet for det nordiske politisamarbejde. Under formandskabet 

ønsker dansk politi at etablere arbejdsgrupper på tværs af de nordiske lande 

med det formål at styrke det nordiske samarbejde inden for cyber crime. 

Etablering af arbejdsgrupperne er desværre blevet forsinket som følge af 

COVID-19. 
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Endelig kan det oplyses, at der hvert år afholdes Nordic Forum for Cyber-

crime Cooperation med deltagelse af centerchefer og operative chefer fra de 

nordiske lande. Mødet afholdes i det land, der har formandsskabet for det 

nordiske politisamarbejde. Mødet omhandler blandt andet strategisk samar-

bejde og vidensdeling. 

 

De nordiske landes regeringer anser hermed rekommandationen for opfyldt. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nick Hækkerup 
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Delsvar på Nordisk Råds rekommendation 2/2020 om regeringsbehandling 

af Nordisk Råds strategi for samfundssikkerhet 

 

Hermed fremsendes på vegne af de nordiske regeringer svar på Nordisk 

Råds rekommendation om: 

 

”å forholde seg til Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet og komme 

tilbake til Nordisk råd med et utfyllende svar på om, og i så fall hvordan, 

regjeringene og Nordisk ministerråd vil følge opp de mange anbefalingene 

i strategien.  

å gi klare og tydelige begrunnelser til Nordisk råd dersom noen av anbefa-

lingene i strategien ikke skal følges opp.” 

 

Delsvaret angår: 

 

”Overgripende sikkerhet og politisamarbeid 

• at de nordiske regjeringene vurderer om det finnes områder der politiet og 

forsvaret i Norden i større grad bør samarbeide og samordne sine innsatser 

for bedre å møte eventuelle trusler.” 

 

SVAR: 

 

Der foregår inden for rammerne af det nordiske rigspolitichefsamarbejde et 

struktureret, tæt og effektivt samarbejde mellem de nordiske landes politi. 

Dette samarbejde er organiseret i henhold til de enkelte specialområder in-

den for politiet (f.eks. beredskab, efterforskning, kriminalteknik og cyber-

crime). 
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I den forbindelse har emnet om samarbejde mellem politi og forsvar løbende 

været drøftet i regi af NOFOPS (Nordisk Forum for Operativt Politisamar-

bejde).  

 

En nærmere drøftelse af mulighederne for et styrket samarbejde mellem po-

liti og forsvar i forhold til løsningen af politimæssige opgaver i fredstid skal 

imidlertid tage udgangspunkt i de enkelte nordiske landes lovgivning for 

forsvarets mulighed for at bistå politiet i forbindelse med opgaveløsningen. 

 

Danmark, der i 2020 har formandskabet for det nordiske rigspolitichefsam-

arbejde, vil tage initiativ til, at der i NOFOPS sker en drøftelse af mulighe-

derne for at styrke samarbejdet mellem politi og forsvar, og herunder af-

dække, hvordan forsvaret kan indgå i opgaveløsningen i forbindelse med 

opgaver, hvor de nordiske landes politi bistår hinanden. 

 

De nordiske landes regeringer anser hermed rekommandationen for delvist 

opfyldt. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nick Hækkerup 
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Delsvar på Nordisk Råds rekommendation 2/2020 om regeringsbehandling 

af Nordisk Råds strategi for samfundssikkerhet 

 

Hermed fremsendes på vegne af de nordiske regeringer svar på Nordisk 

Råds rekommandation om: 

 

”å forholde seg til Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet og komme 

tilbake til Nordisk råd med et utfyllende svar på om, og i så fall hvordan, 

regjeringene og Nordisk ministerråd vil følge opp de mange anbefalingene 

i strategien.  

å gi klare og tydelige begrunnelser til Nordisk råd dersom noen av anbefa-

lingene i strategien ikke skal følges opp.” 

 

Delsvaret angår: 

 

”Overgripende sikkerhet og politisamarbeid 
 

• at de nordiske regjeringene videreutvikler og tilpasser det nordiske politi-

samarbeidet for å løse problemer med ressursmangel og nye trusler.” 

 

SVAR: 

 

Politiet i de nordiske lande samarbejder på en række forskellige områder for 

at sætte ind over for den grænseoverskridende kriminalitet. Det drejer sig 

blandt andet om samarbejde om bekæmpelse af omrejsende kriminelle grup-

per, økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet. Samarbejdet er ge-

nerelt godt og effektivt, men der er samtidig enighed blandt de nordiske re-

geringer om fortsat at arbejde for at styrke samarbejdet. 

 

 

  

 

Dato: 25. juni 2020 
Kontor: Internationalt Politikon-

tor 

Sagsbeh: Anders Høgh Andreasen 
Sagsnr.: 2020-0090-2076 

Dok.: 1495186 



 
2 

På det årlige nordiske justitsministermøde i 2018 underskrev de ansvarlige 

nordiske ministre en hensigtserklæring om styrket nordisk politisamarbejde. 

Hensigtserklæringen har til formål yderligere at styrke det grænseoverskri-

dende politisamarbejde, især på lokalt og regionalt niveau, ved at skabe for-

udsætninger for en højere grad af operativt politisamarbejde. Samtidig er 

formålet at styrke det fælles kriminalitetsforebyggende arbejde og sikre en 

effektiv udveksling af oplysninger. Det styrkede politisamarbejde skal gen-

nemføres med respekt for hver lands konstitutionelle rammer, og hensigts-

erklæringen er ikke retligt bindende. 

 

Hensigtserklæringen blev fulgt op af en nordisk konference i Sverige i ef-

teråret 2018. Herudover blev der på det nordiske justitsministermøde i 2019 

fremlagt en statusrapport om arbejdet med at styrke det nordiske politisam-

arbejde.  

 

I 2020 vil det danske formandskab fortsat sætte fokus på et styrket politi-

samarbejde i Norden, og en opdateret statusrapport om arbejdet hermed vil 

blive fremlagt på justitsministermødet den 31. august 2020.  

 

Desuden forventes det, at der under det danske formandskab vil blive af-

holdt et seminar om nye og komplekse udfordringer med grænseoverskri-

dende organiseret kriminalitet netop med henblik på styrkelse af det nordi-

ske politisamarbejde. 

 

De nordiske landes regeringer anser hermed, at rekommandationen er op-

fyldt. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nick Hækkerup 
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Delsvar på Nordisk Råds rekommendation 2/2020 om regeringsbehandling 

af Nordisk Råds strategi for samfundssikkerhet 

 

Hermed fremsendes på vegne af de nordiske regeringer svar på Nordisk 

Råds rekommendation om: 

 

”å forholde seg til Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet og komme 

tilbake til Nordisk råd med et utfyllende svar på om, og i så fall hvordan, 

regjeringene og Nordisk ministerråd vil følge opp de mange anbefalingene 

i strategien.  

å gi klare og tydelige begrunnelser til Nordisk råd dersom noen av anbefa-

lingene i strategien ikke skal følges opp.” 

 

Delsvaret angår: 

 

”Redningstjenester 

• at de nordiske regjeringene utarbeider en fellesnordisk plan for optimali-

sering av redningstjenestene.” 

 

SVAR: 

 

Nordisk Råd henviser i sin anbefaling til, at NORDRED, det allerede etab-

lerede samarbejde for redningstjenesterne, bør videreudvikles og styrkes, og 

at hindringer for samarbejdet på tværs af grænserne må identificeres og af-

skaffes.  

 

NORDRED er det nordiske samarbejde om redningstjeneste med henblik på 

udviklingstiltag inden for rammerne af aftale af 20. januar 1989 mellem 

Danmark, Finland, Norge og Sverige om samarbejde over statsgrænserne 
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for at forhindre eller begrænse skader på mennesker eller ejendom eller i 

miljøet i tilfælde af ulykker. Island har efterfølgende tiltrådt aftalen. 

 

NORDRED er organisatorisk placeret under Nordisk Ministerråd og finan-

sieres delvist heraf. 

 

De nordiske regeringer er enige om, at det – navnlig på grund af landenes 

tætte geografiske tilknytning – er vigtigt, at der er et godt samarbejde mel-

lem de nordiske redningstjenester, bl.a. så de enkelte landes redningstjene-

ster er i stand til at bistå hinanden, hvis der skulle opstå en ulykke. 

 

Samtidig er det vurderingen, at de eksisterende rammer for redningssamar-

bejde i NORDRED generelt er velfungerende, hvilket bl.a. skyldes, at NOR-

DRED tager udgangspunkt i de tætte nordiske relationer, hvor struktur og 

opbygning på redningsområdet og koordineringen heraf har mange ligheds-

punkter. Derudover er NORDRED et tværsektorielt forum for både redning, 

politi og sundhed, og det er som sådan det eneste nordiske forum, hvor man 

mødes og kan udveksle erfaringer på tværs af sektorerne. De personlige re-

lationer på tværs af landene har flere gange vist sig særdeles nyttige i for-

bindelse med konkrete situationer. 

 

Siden Nordisk Råd har fremsat anbefalingen, er alle vores lande blevet ramt 

af COVID-19, som har testet beredskabssektoren i en hidtil uset grad. Det 

nordiske samarbejde er blevet anvendt aktivt på en række områder i den 

aktuelle situation, og COVID-19 gør det endnu mere relevant at overveje og 

drøfte, hvordan vi også fremadrettet samarbejder i Norden. 

 

Det er på den baggrund de nordiske regeringers vurdering, at der med fordel 

kan arbejdes på at optimere samarbejdet også blandt redningstjenesterne. 

Der bør i den forbindelse – med hensyntagen til de enkelte landes organisa-

tion af myndigheder – henvises til redningstjenester i bred forstand, således 

at dette begreb omfatter samtlige deltagere i NORDRED-samarbejdet (red-

ning, politi og sundhed). 

 

Dette arbejde bør ske inden for rammerne af det eksisterende NORDRED-

samarbejde. 

 

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen i Danmark vil som led i det danske for-

mandskab i Nordisk Ministerråd tage initiativ til, at der i regi af NORDRED 

bliver iværksat en drøftelse af, om samarbejdet for redningstjenesterne kan 
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styrkes, og om der er hindringer for samarbejdet på tværs af grænserne, der 

med fordel kan fjernes. 

 

De nordiske landes regeringer anser hermed, at rekommandationen er del-

vist opfyldt. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nick Hækkerup 
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Delsvar på Nordisk Råds rekommendation 2/2020 om regeringsbehandling 

af Nordisk Råds strategi for samfundssikkerhet 

 

Hermed fremsendes på vegne af de nordiske regeringer svar på Nordisk 

Råds rekommendation om: 

 

”å forholde seg til Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet og komme 

tilbake til Nordisk råd med et utfyllende svar på om, og i så fall hvordan, 

regjeringene og Nordisk ministerråd vil følge opp de mange anbefalingene 

i strategien.  

å gi klare og tydelige begrunnelser til Nordisk råd dersom noen av anbefa-

lingene i strategien ikke skal følges opp.” 

 

Delsvaret angår: 

 

”Nødkommunikasjon 

• at de nordiske regjeringene fortsetter arbeidet for robust og grenseløs nød-

kommunikasjon i hele Norden, og at Danmark og Island så snart som mulig 

knyttes til det nordiske nødnettet.” 

 

SVAR: 

 

Der er i anbefalingerne fra Nordisk Råd henvist til, at behovet for at kunne 

kommunikere sikkert i forbindelse med udveksling af information er stort. 

Nødnet i Finland (Virve), Sverige (Rakel) og Norge (Nødnett) er allerede 

knyttet sammen, hvilket gør det muligt, at aktører inden for orden, sikkerhed 

og sundhed effektivt kan kommunikere og samarbejde. Danmark og Island 

står foreløbig udenfor. 
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De nordiske regeringer er enige om, at et stabilt og lettilgængeligt system til 

nødkommunikation er et vigtigt redskab for at sikre effektive beredskaber 

både internt i de nordiske lande og på tværs af grænserne i Norden. Det er 

et område, hvor et nordisk samarbejde er relevant og værdifuldt.  

 

De nordiske ministre for beredskab har vedtaget Haga-udviklingsmål 2019-

2021, der har som målsætning at styrke det nordiske samarbejde inden for 

bl.a. nødkommunikation.  

 

Både fra dansk og fra islandsk side er man således villige til at se nærmere 

på, om det er muligt at få tilknyttet sin nødkommunikation til det fælles net, 

så mulighederne for sikker kommunikation over hele regionen bliver bedre. 

 

I Danmark pågår der i øjeblikket en proces, hvor rammerne for tilvejebrin-

gelsen af et fremtidigt beredskabskommunikationsnet til det samlede danske 

beredskab overvejes (et nyt SINE-kommunikationssystem). En eventuel 

dansk tilkobling til det nordiske nødnet kan ikke etableres, før der er indgået 

aftale om et nyt dansk beredskabskommunikationssystem, og dette er etab-

leret. Danmark vil i forbindelse med tilvejebringelsen af et fremtidigt bered-

skabskommunikationsnet afdække muligheden for at knytte nettet sammen 

med det eksisterende samarbejde i Finland, Sverige og Norge. 

 

De nordiske landes regeringer anser hermed, at rekommandationen er del-

vist opfyldt. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nick Hækkerup 
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Delsvar på Nordisk Råds rekommendation 2/2020 om 
regeringsbehandling af Nordisk Råds strategi for 
samfundssikkerhet  
 

 
 
Hermed fremsendes på vegne af de nordiske regeringer svar på Nordisk 
Råds rekommendation om  
”å forholde seg til Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet og komme 
tilbake til Nordisk råd med et utfyllende svar på om, og i så fall hvordan, 
regjeringene og Nordisk ministerråd vil følge opp de mange anbefalingene 
i strategien.  
å gi klare og tydelige begrunnelser til Nordisk råd dersom noen av 
anbefalingene i strategien ikke skal følges opp.” 
 
Delsvaret angår: 
” Et klart nordisk mandat 
• at de nordiske regjeringene vurderer hvordan Nordisk ministerråd best 
kan involveres i og støtte det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske 
samarbeidet, inkludert nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet og 
beredskap.” 
 
SVAR: 
Nordisk Råds anbefaling angår spørgsmål af central betydning i det 
nordiske samarbejde. Siden Nordisk Råd har fremsat anbefalingen, er alle 
vores lande blevet ramt af COVID-19, som har bragt os i en helt ny 
situation. Det nordiske samarbejde er blevet anvendt aktivt på en række 
områder i den aktuelle situation, og COVID-19 gør det endnu mere 
relevant at overveje og drøfte, hvordan vi også fremadrettet samarbejder i 
Norden om samfundssikkerhed. 
 
Da anbefalingerne angår et bredspektret antal samarbejdsområder 
besvares disse ved konkrete svar på de enkelte områder. 
 

Asiatisk Plads 2 
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De nordiske lande har et omfattende samarbejde om samfundssikkerhed, 
som finder sted gennem en række veletablerede samarbejdsfora herunder 
Nordisk Ministerråd, det uformelle udenrigspolitiske samarbejde, det 
nordiske forsvarssamarbejde i regi af NORDEFCO og 
beredskabssamarbejdet. De nordiske regeringer er enige i, at det er vigtigt 
at samarbejde på de områder Nordisk Råd angiver i Nordisk Råds strategi 
for samfundssikkerhed og vil også fremadrettet give prioritet til 
videreudvikling af samarbejdet. COVID-19 giver yderligere anledning til 
at se på, hvor man kan udvikle og effektivisere arbejdet. Det er vigtigt, at 
vi lærer af erfaringerne med COVID-19. 
 
I forhold til ”hvordan Nordisk ministerråd best kan involveres i og støtte 
det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet”, bemærkes at 
udenrigsministrene og forsvarsministrene finder, at de eksisterende 
rammer for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde generelt 
fungerer godt. Ligesom på andre områder ser man også her på, hvordan 
samarbejdet kan udvikles, og det vil også den kommende Bjarnason-
rapport bl.a. være en anledning til. Nordisk Ministerråd har et betydeligt 
international samarbejde, som på nogle områder også kan være med til at 
understøtte udenrigspolitiske prioriteter. I det videre arbejde med Nordisk 
Ministerråds vision om at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og 
integrerede region, arbejdes der også med at udvikle det internationale 
samarbejde. Et led heri vil være oprettelsen af en ny permanent pulje, 
hvorfra nordiske ambassader har mulighed for at få støtte til aktiviteter, 
der understøtter fælles prioriteter. 
 
Vedrørende ” nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap” 
bemærkes, at Nordisk Ministerråd beskæftiger sig med nogle områder af 
samfundssikkerhed herunder energi, fødevarer og sundhed. Udviklingen 
af samarbejdet på disse områder indgår i overvejelserne om prioriterede 
indsatsområder under arbejdet med gennemførelsen af Nordisk 
Ministerråds vision i de kommende år, og belyses nærmere i nogle af de 
andre delsvar på rekommendationen. Beredskabssamarbejdet redegøres 
der generelt også for i andre delsvar, idet hovedparten af 
beredskabssamarbejdet finder sted udenfor rammerne af Nordisk 
Ministerråd. 
 

 De nordiske landes regeringer anser hermed, at 

rekommandationen er delvist opfyldt 

 
 
 

Mogens Jensen 
Minister for nordisk samarbejde 
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Delsvar på Nordisk Råds rekommendation 2/2020 om regeringsbehandling af Nordisk Råds 

strategi for samfundssikkerhet. 
 

 

Hermed fremsendes på vegne af de nordiske regeringer svar på Nordisk Råds rekommenda-

tion om  

 

”å forholde seg til Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet og komme tilbake til Nordisk 

råd med et utfyllende svar på om, og i så fall hvordan, regjeringene og Nordisk ministerråd 

vil følge opp de mange anbefalingene i strategien.  

å gi klare og tydelige begrunnelser til Nordisk råd dersom noen av anbefalingene i strategien 

ikke skal følges opp.” 

 

Delsvaret angår: ”Tydeligere nordisk struktur og lederskap”, ”Overgripende sikkerhet og po-

litisamarbeid”1, ”Skogbranner og dødsbranner” og ”CBRN-samarbeid”. 

    

Tydeligere nordisk struktur og lederskap 

 

SVAR: 

   

•  oppnevner en uavhengig kommisjon med mandat til å vurdere hvordan det nordiske 

samarbeidet om samfunnssikkerhet kan optimaliseres.  

 

Det nordiske civile beredskabssamarbejde er forankret i Haga-samarbejdet, som er et poli-

tisk initieret samarbejde fra 2009. I tillæg hertil er der et velfungerende nordisk forsvars-

samarbejde i regi af NORDEFCO. Målet for Haga-samarbejdet er at reducere landenes sår-

barheder, forstærke den fælles responsevne, øge effektiviteten samt opnå større fælles gen-

nemslagskraft i Europa og i internationale fora. Der afvikles årlige ministermøder i Haga-regi 

og møder mellem de nordiske generaldirektører for beredskabsmyndighederne, hvor ram-

merne for beredskabssamarbejdet løbende drøftes.  

 

Herudover foregår der inden for rammerne af NORDRED drøftelser om det nordiske samar-

bejde om samfundssikkerhed på tværs af de primære sektormyndigheder, der i de enkelte 

nordiske lande indgår i opgaven med at varetage samfundets sikkerhed (redning, sundhed 

og politi). 

 

Endelig foregår der inden for rammerne af de nordiske rigspolitichefsamarbejde et tæt sam-

arbejde med henblik på at koordinere og styrke det nordiske samarbejde på det politimæs-

sige område. 

 

De nordiske regeringer støtter et stærkt fælles-nordisk samarbejde om samfundssikkerhed, 

og de nordiske lande ser løbende på behovet for at udvikle samarbejdet yderligere i regi af 

Haga-samarbejdet. Den departementale Haga-embedsmandsgruppe varetager den overord-

nede koordination med det formål at sikre fortsat fremdrift i arbejdet. Den operative og fag-

lige del af samarbejdet varetages af beredskabsmyndighederne, hvor opgaver og projekter 

udføres.  

 

                                           
1 Kun én ud af de fem anbefalinger, idet øvrige anbefalinger besvares i andre delsvar. 
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Som eksempel på det tætte samarbejde kan der i forbindelse med håndteringen af COVID-

19 nævnes ugentlige generaldirektørmøder, hvor der er blevet udvekslet informationer og 

drøftet muligheder for gensidig støtte, såfremt behovet skulle opstå. Det er med til at under-

støtte den gode dialog blandt de nordiske lande, herunder at gøre samarbejdet fleksibelt. 

Det viser ligeledes, at der er et ønske om at samarbejde, også ved større krisesituationer. 

 

På samme måde har de nordiske rigspolitienheder med ansvar for beredskab afholdt video-

møder hver 14. dag med henblik på at få et fælles situationsbillede for de nordiske lande og 

drøfte udfordringer for den politimæssige varetagelse af samfundssikkerheden. 

 

De nordiske ministre for beredskab vedtog i oktober 2019 Haga-udviklingsmålene 2019-

2021, der har som målsætning at styrke det nordiske samarbejde inden for skov- og natur-

brande, CBRN samt nødkommunikation. Under det danske formandskab i 2020 fokuseres 

der endvidere på civil-militært samarbejde og betydningen af cybertrusler for beredskabet. 

 

• vurderer om styringslinjene innenfor det nordiske beredskapssamarbeidet er tilstrekkelig 

klare, og hva som eventuelt må tydeliggjøres. 

 

SVAR:  

 

Det nordiske beredskabssamarbejde er et pragmatisk samarbejde mellem nationale bered-

skaber, som er organiseret forskelligt i de nordiske lande. Dialogen finder løbende sted, og 

der er en stærk tradition for et godt samarbejde.  

 

Beredskabssamarbejdet er blandt andet udmøntet i en række erklæringer, senest Køben-

havn-erklæringen vedtaget i februar 2020 om øget samarbejde i forbindelse med ekstrem-

vejrshændelser i lyset af klimaforandringerne. For at kunne imødegå nye hændelser, lægges 

der i sådanne situationer op til et tættere samarbejde om f.eks. indsatstaktiske standarder 

og værtsnationsstøtte. Dette er et eksempel på, at der kontinuerligt arbejdes med tydeliggø-

relse af operationelle retningslinjer inden for de områder, hvor der forventes størst mer-

værdi. De nordiske regeringer har fokus på at videreudvikle beredskabssamarbejdet og vur-

derer løbende behovet for fælleserklæringer, aftaler mv.  

 

• utarbeider/oppdaterer en oversikt over felles ressurser og mobiliseringsmuligheter og en 

fellesnordisk risikoanalyse og beredskapsplan.  

 

SVAR:  

 

De nordiske regeringer er enige om, at den voksende udfordring fra blandt andet klimafor-

andringer øger presset for at styrke beredskabssamarbejdet i Norden, herunder overblik 

over hvordan og med hvilke ressourcer landene kan hjælpe hinanden. Derfor har de nordi-

ske beredskabsmyndigheder i København-erklæringen fra 2020 aftalt blandt andet at ar-

bejde for mere kompatibelt udstyr, deling af taktikker og ensartning af procedurer for at 

kunne modtage støtte fra andre nordiske lande. Det er alle tiltag, der vil bidrage til et fælles 

overblik over ressourcer og mobiliseringsmuligheder på tværs af de nordiske lande.  

 

De nordiske lande udarbejder nationale risikoanalyser, der analyserer de største risici for det 

pågældende land. Hvilke risici, der er relevante at medtage i den nationale risikoanalyse, af-

hænger af lokale og nationale forhold. Der er en række praktiske og metodiske udfordringer 

forbundet med at udarbejde en fællesnordisk risikoanalyse, ligesom en fællesnordisk risiko-

analyse ikke umiddelbart vurderes at ville give merværdi i forhold til de samlede nationale 

risikoanalyser. 
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Inden for risikoanalyser er der allerede etableret flere nordiske fora, hvor der udveksles er-

faringer og metodikker i forhold til udarbejdelsen af de nationale risikoanalyser. Det enestå-

ende nordiske samarbejde på området afspejles i forholdsvis ens tilgange til risikoanalyser.  

 

I regi af det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO, er der etableret en fællesnordisk kri-

sekonsultationsmekanisme, som kan aktiveres med henblik på at de nordiske lande kan  ud-

veksle informationer, drøfte håndtering af kriser og konflikter samt koordinere eventuelle 

fælles budskaber mv. i relation til forsvarsmæssige vinkler. Derudover deltager de nordiske 

lande i beredskabsplanlægning til koordination af krisestyring gennem EU og NATO. Krise-

konsultationsmekanismen har været anvendt under COVID-19 krisen til gensidig udveksling 

af information og koordination 

 

I praksis pågår der således allerede koordinering af beredskabsplanlægning og krisestyring 

på tværs af de nordiske lande.  

 

Inden for rammerne af det nordiske rigspolitichefsamarbejde er der udarbejdet en fælles 

nordisk beredskabsplan, der har til formål at understøtte situationer, hvor der er behov for 

politimæssig assistance på tværs af de nordiske lande. 

 

• så snart som mulig lager en konkret plan for å identifisere og avskaffe grensehindre som 

står i veien for nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet og kriseberedskap.  

 

SVAR:  

 

Forudsætningen for gensidig bistand er, at de nordiske lande kan samarbejde både politisk 

og praktisk. Ministermøderne i regi af Haga-samarbejdet har blandt andet til formål at un-

derstøtte og udvikle beredskabssamarbejdet. På det operative plan kan de nordiske lande 

assistere hinanden på tværs af grænser med udgangspunkt i NORDRED.  

 

NORDRED giver mulighed for, at beredskabsmyndigheder i de nordiske lande kan samar-

bejde om at yde hurtig og effektiv hjælp til hinanden i nødsituationer. Derudover er der i 

regi af Haga-samarbejdet inkluderet en aftale om at udvikle NORDRED-samarbejdet. Aftalen 

skaber en kobling mellem politiske visioner for beredskabet og det konkrete praktiske nordi-

ske samarbejde. 

 

Der henvises i øvrigt til særskilt delsvar på Nordisk Råds anbefaling vedrørende ”Rednings-

tjenester”.  

 

• utarbeider et systematisk program for fellesnordiske øvelser og kurs i kriseberedskap og 

setter av tilstrekkelige ressurser til dette. 

 

SVAR:  

 

Det nordiske samarbejde om beredskabsøvelser er et vigtigt redskab i udviklingen af en fæl-

lesnordisk forståelse for hinandens beredskaber. De nordiske redningsberedskaber deltager 

løbende i eller observerer ved hinandens nationale kriseøvelser. Samarbejdet mellem de 

nordiske lande trænes også i andre sammenhænge fx EU-krisestyringsøvelser og både civilt 

og militært i NATO-ledede øvelser som Trident Juncture. I NATO’s krisestyringsøvelse (CMX) 

har de nordiske lande traditionelt set haft fokus på at samarbejde om konkrete indspil og 

fællesscenarier. I CMX 2021 vil de nordiske lande fortsætte denne praksis.  
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Kurser udbudt i regi af de nordiske redningsberedskaber er allerede åbne for andre nordiske 

deltagere. Nordisk chefkursus er siden 2011 årligt blevet afholdt for højtstående beredskabs-

chefer i de nordiske lande, hvor der sættes fokus på aktuelle emner indenfor samfundssik-

kerhed og beredskab. I 2020 er temaet for kurset ”strategisk beredskabsplanlægning i en 

klimatid”. Formålet er at styrke nordisk beredskabssamarbejde i forhold til håndtering af 

større uforudsete naturhændelser, som følge af ekstremvejr og klimaforandringer. 

 

Ligeledes blev Baltic Leadership Programme i regi af civilbeskyttelsesnetværket under Øster-

sørådet afholdt i november 2019 i Danmark med henblik på at opnå videns- og erfaringsud-

veksling på redningsberedskabsområdet i Østersøregionen. Derudover er det via EU-pro-

grammet ’Exchange of Experts in Civil Protection’ muligt at søge finansiering til ekspertud-

veksling. Dette gælder både for medlemsstater og EØS-lande. Endeligt udbydes der flere re-

levante kurser indenfor civilbeskyttelse og krisestyring i regi af EU og NATO 

 

• vurderer om den «nordiske nytten» og samarbeidsmulighetene mellom de nordiske lan-

dene i tilstrekkelig grad er blitt utforsket. 
 

SVAR:  

 

De nordiske lande skal i fællesskab være klar til at sætte ind mod udfordringer, der kan true 

eller ødelægge velfærd og samfund. Ændringer i risikobilledet kræver, at landene løbende 

tilpasser beredskabets kapaciteter og ser på fællesnordiske udviklingsinitiativer. 

  

I regi af Haga-samarbejdet blev de nordiske ministre i oktober 2019 enige om at arbejde for 

at udvikle nordisk skovbrands- og naturbrandssamarbejde, nordisk samarbejde om CBRN og 

nordisk samarbejde om nødkommunikation, også kaldet Haga-udviklingsmål 2019-2021. Det 

er alle vigtige områder, hvor der er mulighed for at udvikle en fællesnordisk profil og fast-

sætte konkrete anbefalinger for et forbedret samarbejde. 

  

Med hensyn til Nordisk Råds bemærkning om at Finland, Sverige og Norge på flere områder 

har et veletableret samarbejde, som Island og Danmark ikke indgår i, så beror dette især på 

delte landegrænser disse lande imellem (i modsætning til havgrænser). Dertil kommer risi-

koen for spredning af skov- og naturbrande over disse grænser, og at disse lande har sam-

ordnet deres operative radionet. Alle de nordiske lande deler ikke landegrænser, men alle 

nordiske lande tager lige stort ansvar for og del i det løbende arbejde med at vurdere udvik-

lingsmuligheder for det nordiske beredskabssamarbejde. Det har landene historisk set været 

særligt gode til i Norden.   

 

Overgripende sikkerhet og politisamarbeid 

 

• at de nordiske regjeringene i større grad utveksler beste praksis for involvering av næ-

ringsliv, kommuner og sivilbefolkning i arbeidet med kriseberedskap.  

 

SVAR: 

 

Der pågår en væsentlig udveksling af bedste praksis på tværs af de nordiske beredskabs-

myndigheder gennem såvel nedsatte fora som ad hoc erfaringsudveksling angående eksem-

pelvis nye aktiviteter eller analyseprodukter. Eksempelvis mødes de nordiske lande i grup-

pen Nordic Cooperation Forum i forbindelse med beredskabsfaglige møder i EU (PROCIV) og 

NATO (CEPC). Formålet er at drøfte konkrete erfaringer fra håndtering af større beredskabs-

mæssige situationer siden sidste møde, samt samstemme evt. fællesnordiske positioner til 
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møderne i EU og NATO. Haga-embedsmandsgruppen har også mulighed for at drøfte ud-

veksling af bedste praksis yderligere.  

 

I forhold til udveksling af bedste praksis mellem de nordiske lande i relation til involvering af 

virksomheder, kommuner og civilbefolkning skal man have for øje, at kriseberedskabet og 

ansvarsfordelingen er opbygget forskelligt i de enkelte lande, bl.a. henset til historie, tradi-

tion og lovgivning. Der udvikles dog fællesnordiske positioner til givne beredskabsmæssige 

udfordringer på ad hoc basis, når det konkret giver mening og tilfører værdi; eksempelvis et 

nyt fællesnordisk perspektiv på anvendelsen af spontanfrivillige fra 2019. Dokumentet skal 

danne grundlag for det videre planlægningsarbejde på tværs af de nordiske lande. 

 

Inden for rammerne af det nordiske rigspolitichefsamarbejde afholdes der ugentlige video-

briefinger (foreløbig med deltagelse af Sverige, Norge og Danmark) med henblik på, at der 

løbende er et overblik over situationsbilledet i de enkelte nordiske lande og opmærksomhed i 

forhold til situationer, der kan få betydning på tværs af landene, og hvor der kan opstå be-

hov for bistand landene imellem. 

 

 

Skogbranner og dødsbranner 

 

• at de nordiske regjeringene vurderer mulighetene for en fellesnordisk flåte av 

brannslukkingsfly. 

 

SVAR:  

 

De nordiske regeringer har med vedtagelsen af Haga-udviklingsmål for 2019-2021 fokus på 

at styrke regionens kapacitet til at støtte kampen mod store skov- og naturbrande.  

 

Målsætningen er at øge samarbejdet mellem de nordiske lande i kampen mod naturbrande 

på jorden og fra luften. Evnen til at dele kapaciteter skal desuden styrkes, og interoperabili-

teten inden for brandbekæmpelse skal øges. 

 

Håndtering af skov- og naturbrande drøftes løbende mellem de nordiske beredskabsmyndig-

heder. Siden sommeren 2018 er der vedtaget en række konkrete initiativer vedrørende vi-

dendeling, og der er etableret en række kapacitetsudviklingsprojekter i de enkelte nordiske 

lande vedrørende luftbåren brandslukning. Desuden har de nordiske lande informeret hinan-

den om forventede indmeldte resurser, herunder indmeldinger af luftbårne kapaciteter til 

skovbrandsslukning til rescEU.  

 

• at de nordiske regjeringene utarbeider en fellesnordisk strategi for brannforebyggelse. 

 

SVAR: 

 

De nordiske beredskabsmyndigheder drøfter løbende brandforebyggelse og brandforebyggel-

sesstrategier i nordiske samarbejdsfora, og emnerne kan endvidere tages op på de nordiske 

generaldirektørmøder og i Haga-embedsmandsgruppen.  

 

De nordiske lande har et fælles fokus på dødsbrande, hvor der i regi af NordStat arbejdes 

med at ensrette termologi, målemetoder og parametre som eksempelvis antal branddøde, 

bygningsbrande/typer og lignende. Der forekommer også fællesnordiske forebyggelsestiltag 
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inden for de eksisterende rammer, heriblandt den fællesnordiske røgalarmdag, der udsprin-

ger af et fællesnordisk politisk initiativ.   

 

De forskellige nationale lovgivningsmæssige tilgange til brandforebyggelse vanskeliggør 

imidlertid en bindende fællesnordisk brandforebyggelsesstrategi. Vejen frem for de nordiske 

lande bør derfor fortsat være viden- og dataudveksling samt konkrete samarbejder om fore-

byggelse og udvikling af beredskabet.   

 

Samlet set ses der at være et positivt og tæt nordisk samarbejde inden for brandforebyg-

gelse.  
 

CBRN-samarbeid 

 

• at de nordiske regjeringene snarest mulig gjennomfører en fellesnordisk kartlegging av 

hvilke ressurser de besitter for å bekjempe CBRN-trusler, og hvordan de raskt og effektivt 

kan hjelpe hverandre ved behov.  

 

SVAR: 

 

CBRN-området er centralt i forhold til et nyt og ændret trussels- og risikobillede. CBRN-hæn-

delser kan udløse behov for ekstraordinære beredskabsressourcer, samarbejde og koordine-

ring mellem mange aktører i de enkelte lande samt på tværs af de nordiske lande. De nordi-

ske regeringer finder derfor, at anbefalingen om en fællesnordisk kortlægning af området er 

meget relevant. 

 

Med vedtagelsen af Haga-udviklingsmål for 2019-2021 samarbejdes der i de nordiske rege-

ringer om en styrkelse af ressourcer til håndtering af alvorlige ulykker, sikring af adgang til 

ekspertise i Norden, videnudvikling og samarbejde mellem forskellige sektorer, herunder ci-

vilt-militært samarbejde. Formålet med samarbejdet er at forhindre, opdage og håndtere 

hændelser, der involverer kemiske, biologiske, radioaktive og nukleare stoffer. Det er desu-

den et Haga-udviklingsmål at gennemføre en kortlægning af, hvilke ressourcer til konse-

kvensstyring hvert land besidder, og hvad det er muligt at dele i en krisesituation. 

 

De nordiske regeringers indsats sker desuden i en tæt koordination med EU's initiativer på 

området samt i samarbejde med NATO og partnerlande. Der samarbejdes ligeledes om 

CBRN-relateret spørgsmål i regi af det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO. I europæ-

isk kontekst overvejes det at etablere yderligere ressourcer inden for CBRN, herunder som 

en del af den europæiske civilbeskyttelsesmekanisme. 

 

 

De nordiske landes regeringer anser hermed, at rekommandationen er delvist op-

fyldt. 
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Underskrift 

 

 

Forsvarsminister Trine Bramsen 
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Delsvar på Nordisk Råds rekommendation 2/2020 om regeringsbehandling af Nordisk Råds 

strategi for samfundssikkerhet 

 

Hermed fremsendes på vegne af de nordiske regeringer svar på Nordisk Råds rekommenda-

tion om  

”å forholde seg til Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet og komme tilbake til Nordisk 

råd med et utfyllende svar på om, og i så fall hvordan, regjeringene og Nordisk ministerråd 

vil følge opp de mange anbefalingene i strategien.  

å gi klare og tydelige begrunnelser til Nordisk råd dersom noen av anbefalingene i strategien 

ikke skal følges opp.” 

 

 

Delsvaret angår: 

Cybersikkerhed 

 

Den høje cybertrussel er blevet et grundvilkår, også i Norden. De nordiske lande har derfor 

øget indsatsen for at imødegå truslerne. Overordnet set er det nordiske samarbejde et 

pragmatisk samarbejde mellem myndigheder, som arbejder med cyberforsvar og cybersik-

kerhed, og som er organiseret forskelligt i de nordiske lande.  

Dialogen finder løbende sted på forskellige niveauer, og der er tradition for et godt og prag-

matisk samarbejde mellem de nordiske lande på cyberområdet, idet der lægges vægt på, at 

eksisterende samarbejder og indsatser ikke duplikeres. 

Der hersker en god dialog om cybertruslen og arbejdet med cybersikkerhed mellem nordiske 

Udenrigs-, Justits- og Forsvarsministerier. Under det danske formandskab for NORDEFCO i 

2020 er der desuden taget initiativ til, at cyberområdet er kommet højere på dagsordenen 

for det nordiske forsvarssamarbejde.  

 

Der er også et velfungerende CERT-samarbejde mellem de nordiske lande. De operative en-

heder (”Computer Emergency Response Teams”), som skal opdage og håndtere konkrete 

cyberangreb arbejder løbende og tæt sammen på relevante områder. Der koordineres og 

videndeles endvidere i regi af Nordic CERT Cooperation (NCC), som mødes flere gange årligt. 

Endelig kan det nævnes, at de nordiske lande følger arbejdet på cyberområdet i den kom-

mende Bjarnasonrapport med stor interesse. 

 

 At de nordiske regjeringene fordyper det nordisk-baltiske samarbeidet om cybersikker-

hed. 

SVAR: 

Det nordisk-baltiske samarbejde på cybersikkerhedsområdet er tillidsfuldt og velfungerende, 

og de nordisk-baltiske lande ser store fordele i at samarbejde på cybersikkerhedsområdet. 

På det ministerielle niveau lægges der vægt på vidensdeling og koordination, både i forhold 

til trends i trusselsbilledet, policyudvikling, og udveksling af information om aktuelle proces-

ser i EU, NATO og FN. I forhold til FN koordineres der løbende i nordisk kreds vedr. arbejdet 

i OEWG og GGE, og i maj 2020 var der et fælles-nordisk indlæg, da Sikkerhedsrådet diskute-

rede cybersikkerhed under et møde afholdt i Arria-formular.  

I nordisk-baltisk kreds afholdes årlige koordinationsmøder specifikt på cyberområdet med 

deltagelse fra relevante ministerier, herunder justits-,forsvars- og udenrigsministerier, hvor 

der bl.a. udveksles information om aktuelle processer i EU, NATO og FN.   I 2019 blev der 

således afholdt møde i NB8 + USA-kredsen (Enhanced Partnership in Northern Europe) med 
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deltagelse af cybereksperter fra de nordiske og baltiske lande, samt USA, til en drøftelse af 

bl.a. 5G og cybersikkerhed.  

I det forgangne år har der været fokus på koordinering af støtteerklæringer i forbindelse 

med større cyberangreb, men også på cybersanktionsområdet, som er ved at blive operatio-

naliseret i EU. 

Der har også i 2019 været afholdt møde i NB8 + UK-kredsen, hvor særligt cybersanktions-

området samt udviklingen i de nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategier har haft 

bevågenhed.  

 At trusselsvurderinger innenfor cyberfeltet kontinuerlig deles mellom de nordisk-baltiske 

landene. 

SVAR: 

I regi af det nordiske CERT-samarbejde, NCC, deler de nordiske lande erfaringer og best 

practices gennem regelmæssige styregruppemøder og trusselsspecifikke seminarer. I NCC 

deles konkret information, herunder bl.a. trusselsvurderinger. De nordiske lande udveksler 

løbende relevante informationer, herunder trusselsvurderinger, med de baltiske lande bilate-

ralt. 

 At de nordiske landene, så langt som det er muligt, sørger for, at nordiske land, som står 

udenfor EU eller NATO, skal få tilgang til samarbeidet om cybersikkerhed i disse organi-

sasjonene. 

SVAR: 

De nordiske lande orienterer løbende hinanden om centrale sager, bl.a. i NB8-kredsen, som 

også inkluderer lande, som ikke er medlem af EU eller NATO. I forbindelse med de årlige 

nordiske møder bliver der delt briefinger om tiltag og udviklinger på cyberområdet i både EU 

og NATO til gavn for de nordiske lande, som ikke er medlemmer.  

En stor del af udviklingen i EU inden for cybersikkerhedsområdet pågår inden for ENISA (Eu-

ropean Union Agency for Cyber Security) og NIS Cooperation Group. Norge og Island har 

lagt stor vægt på at få mulighed for at deltage på lige fod med de andre nordiske lande i 

disse samarbejder. Deltagelse her ville være en stor fordel og gøre samarbejde mellem de 

nordiske lande inden for cybersikkerhedsområdet mere effektivt. 

På det operative plan samarbejdes mellem de såkaldte CERT-tjenester i NCC, hvor der lø-

bende afholdes møder og udveksles information.  

 At cybersikkerhed inngår som en sentral del av den fellesnordiske dialogen om sikker-

hetspolitikk. 

SVAR: 

”I NORDEFCO's Vision 2025 udtrykte de nordiske forsvarsministre deres vilje til at arbejde 

aktivt hen imod større nordisk modstandsdygtighed (resilience) imod hybride trusler og cy-

bertrusler. Cybersikkerhed er dermed blevet en central del af den fællesnordiske dialog om 

sikkerhedspolitik.  

Under det danske formandskab i 2020 er cybersikkerhed kommet aktivt på dagsordnen, og 

der er nedsat en arbejdsgruppe, som undersøger områder inden for de nordiske forsvars 

cybersikkerhed, hvor samarbejdet kan styrkes. Arbejdsgruppens konklusion vil foreligge i 

efteråret 2020.  

Den danske lov om Center for Cybersikkerhed ventes at træde i kraft i Grønland i efteråret 

2020, hvormed samarbejdet mellem Grønland og Danmark på cybersikkerhedsområdet styr-

kes. 
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Delsvaret angår:  

Overgripende sikkerhet og politisamarbeid 

 

 At de nordiske regjeringene i større grad utveksler beste praksis i arbeidet med å møte 

hybride trusler og cybertrusler samt vurderer om det finnes områder der forsvaret og be-

redskapsmyndighetene i større grad bør utvikle og samardne sine innsatser for å møte 

denne type trusler.  

SVAR: 

NORDEFCO’s medlemslande har med 2025-visionen aftalt, at arbejde aktivt hen imod større 

nordisk modstandsdygtighed (resilience) imod hybride trusler og cybertrusler. Denne indsats 

er igangsat under det danske NORDEFCO-formandskab i 2020, hvor der bl.a. ses på områ-

der, hvor samarbejde og vidensdeling med fordel kan styrkes. 

Det danske HAGA-formandskab i 2020 har fokus på betydningen af cybertrusler for bered-

skabet. Konkret forventes, at der tages udgangspunkt i, hvordan cybertrusler kommer til 

udtryk under COVID-19 pandemien. 

Endelig foregår der et nordisk politisamarbejde inden for cybercrime ved Nordic Forum for 

Cyber Crime Cooperation, hvor der afholdes et årligt møde med repræsentanter fra Norge, 

Sverige, Finland, Island og Danmark. 

 

 

De nordiske landes regeringer anser hermed, at rekommandationen er delvist 

opfyldt 

 

 

Underskrift 

 

 

 

 

Forsvarsminister Trine Bramsen 

 



 

 

 

 

 

Delsvar på Nordisk Råds rekommandation 2/2020 om 
regeringsbehandling af Nordisk Råds strategi for 
samfundssikkerhed 
 
 

Hermed fremsendes på vegne af de nordiske regeringer svar på Nor-
disk Råds rekommandation om  
 
”å forholde seg til Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet og komme til-
bake til Nordisk råd med et utfyllende svar på om, og i så fall hvordan, regje-
ringene og Nordisk ministerråd vil følge opp de mange anbefalingene i stra-
tegien.  
å gi klare og tydelige begrunnelser til Nordisk råd dersom noen av anbefalin-
gene i strategien ikke skal følges opp.” 
 
 
Delsvaret angår: 
” Helsesamarbeid 

 at de nordiske regjeringene samordner innsatsen for å sikre forsynin-
ger av viktige medisiner og annet helsemateriell. 

 at de nordiske regjeringene styrker helsesamarbeidet med henblikk 
på å være bedre forberedt i tilfelle angrep på et av de nordiske lan-
dene.” 

 

SVAR: 

De nordiske landes regeringer vil i første omgang gerne takke Nordisk Råd for at 

sætte fokus på et meget aktuelt og væsentligt emne. I lyset af COVID19-pandemien 

er det blevet meget tydeligt, hvor forbundne vi er, når det kommer til  

global sundhed. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen internationalt og sikrer en  

fælles indsats for at bekæmpe coronavirus, også i de nordiske lande. 

 

I det følgende er de aktiviteter beskrevet, som vurderes at være relevante for det 

nordiske samarbejde på sundhedsområdet i forhold til forsyning af medicin og 

lægemidler samt i forhold til at sikre et fælles nordisk sundhedsberedskab. 

 

1. Samarbejdet om at sikre forsyning af medicin og lægemidler 
 

Sikker og stabil forsyning af medicin er en stigende udfordring i Norden og resten af 

Europa og har været genstand for tilbagevendende drøftelser i nordisk regi de senere 

år. Problematikken er yderligere aktualiseret af den igangværende coronapandemi og 

den forventede efterfølgende globale økonomiske krise.  

 

Situationen stiller spørgsmålstegn ved de enkelte landes robusthed, når der opstår 

pres på lægemiddelforsyningen, f.eks. på grund af pandemier, handelsrestriktioner 

og større naturkatastrofer. Det har understreget behovet for at tænke nyt og fælles. 

 

Et godt eksempel herpå er de aftaler, der i de senere år er indgået mellem flere 

nordiske lande om fælles indkøb af lægemidler. Således indgik Danmark og Norge i 

efteråret 2018 en politisk intentionsaftale om fælles prisforhandlinger på lægemidler. 
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Island tilsluttede sig aftalen i foråret 2019. De øvrige nordiske lande er meget 

velkomne til at blive en del af ordningen.  

 

Målet med aftalen er, via et større marked, at sikre bedre forsyningssikkerhed og 

også gerne opnå mere rimelige priser til gavn for de nordiske medicinbrugere. Aftalen 

har resulteret i et fælles nordisk udbud, hvor fokus har været at forbedre 

forsyningssikkerheden på lægemidler, som har været på markedet i lang tid, som har 

været udsat for en stærk konkurrence, og hvor forsyningsvanskeligheder har været et 

stigende problem og en udfordring for patientbehandlingen. De danske regioners 

indkøbsorganisation, Amgros, har oplyst, at leverandørernes interesse for at byde ind 

på leverancerne har været over al forventning. 

 

Der er også andre gode eksempler på eksisterende nordisk samarbejde på medicin- 

og lægemiddelområdet. Siden 2017 har en arbejdsgruppe med mandat fra Nordisk 

Ministerråd, arbejdet for informations- og erfaringsudveksling på 

lægemiddelsområdet i Norden. Arbejdsgruppen opstod med udgangspunkt i bland 

andet forslag nr. 12 i Bo Könbergs rapport Det fremtidige nordiske 

sundhedssamarbejde, med det formål at finde fælles løsninger på 

forsyningsvanskeligheder, således at den i forvejen generelt høje forsyningssikkerhed 

i forhold til medicin kan styrkes yderligere.  

 

En undergruppe hertil arbejder med spørgsmål vedrørende sundhedsberedskab og 

mangel på medicin og lægemidler i Norden. I arbejdets første fase lægges fokus på at 

definere og kortlægge årsagerne til forsyningsvanskeligheder, finde måder hvorpå 

man kan motivere lægemiddelproducenter til at beholde produkter på de nordiske 

markeder, fremme statistik forsyningsdata, samt at samle en oversigt over 

løsningforslag. Dette skal munde ud i en fælles rapport, som på nuværende tidspunkt 

er under udarbejdelse med titlen Pharmaceutical Shortages in the Nordic Countries. 

 

Som bekendt er reglerne om fremstilling, markedsføring og distribution af lægemidler 

EU-harmoniserede, og der igangsættes derfor også i EU-regi en række initiativer med 

fokus på at sikre forsyning af essentielle lægemidler samt udvikling af innovative 

lægemidler og vacciner. Regeringerne i de nordiske lande er løbende i dialog om en 

sikker forsyning af vacciner. Generelt er der et tæt nordisk samarbejde på 

vaccineområdet, også i EU-regi. 

 

Blandt andet har de nordiske sundhedsministre i juni 2019 foreslået EU-

Kommissionen at undersøge, om medlemsstater skal have mulighed for udelukkende 

at anvende elektroniske følgesedler til medicin. Formålet med dette er at øge 

patientsikkerheden, læsbarheden og tilgængeligheden af medicin særligt i de mindre 

sprogområder, som på nuværende tidspunkt kan være uattraktive for indehavere af 

markedsføringstilladelser. Det bør være op til hver enkelt medlemsstat at beslutte, 

om de kun vil anvende elektroniske følgesedler, afhængigt af landenes specifikke 

behov. Forslaget forventes også at kunne lette det fælles udbud og indkøb af medicin 

mellem to eller flere lande, og således opnå lavere priser på medicin. 

 
For så vidt angår lægemiddelområdet generelt pågår der aktuelle drøftelser i EU om 

en europæisk lægemiddelstrategi. Derfor er det blandt andet i det lys for tidligt at 

sige noget entydigt om, hvordan vi bedst kan bruge det nordiske samarbejde i den 

forbindelse. Det er dog forventningen, at arbejdet i EU-regi med at forebygge 

medicinmangel og styrke adgangen til lægemidler i Europa, samtidig vil kunne styrke 

forsyningen af lægemidler i Norden. 
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2. Samarbejdet om et sundhedsberedskab 
 

Regeringerne i de nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 

landsstyret på Færøerne og Grønland samt landskapsstyrelsen på Åland) har siden 

2001 samarbejdet om sundhedsberedskab i regi af Svalbardgruppen.  

 

Svalbardgruppen har til formål at forberede, udvikle og styrke sundhedsberedskabet i 

Norden i forhold til beredskabshændelser og katastrofer, herunder at tilbyde sin 

assistance hvis et land rammes af en beredskabshændelse, herunder et angreb. 

 

Som led i et styrket nordisk sundhedssamarbejde har Svalbardgruppen etableret en 

mekanisme for samarbejde i Norden om brandsårspatienter efter større hændelser 

(såkaldte mass burn causality events). Samarbejdet udspringer af, at 

brandsårsbehandling og sengepladser til brandsårspatienter er en meget knap 

ressource i alle nordiske lande. Derfor giver Svalbardgruppen en nordisk merværdi på 

dette område.  

 

På nuværende tidspunkt er Svalbardgruppen ved at vurdere muligheden for at 

udvikle en mekanisme for samarbejde om medicinsk evakuering (MEDEVAC) af 

sundhedspersonale og patienter, der mistænkes for at være smittet med en alvorlig 

smitsom sygdom i udlandet. Denne kapacitet kan f.eks. bruges til hjemtransport af 

udsendt sundhedspersonale, der mistænkes for at være smittet med alvorlig sygdom.  

 

Under COVID-19 pandemien har Svalbardgruppen øget sin mødefrekvens og har 

brugt møderne som en platform til udveksling af gode erfaringer og muligheder for 

samarbejde på tværs af Norden, bl.a. har behovet for assistance ift. intensiv kapacitet 

været drøftet. 

 

De kommende møder i gruppen vil have fokus på, hvordan en mulig 2. bølge kan 

håndteres og hvorledes det nordiske samarbejde i forhold til COVID-19 generelt kan 

styrkes. I den forbindelse har det været drøftet at gennemføre en fælles 

erfaringsopsamling. 

 

Samlet vurdering af anbefalingen 

Med afsæt i ovenstående anser de nordiske landes regeringer hermed, at 

rekommandationen er delvist opfyldt.    

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Sundheds- og ældreminister 

Magnus Heunicke 
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Matforsyning 

 

Anbefaling: at de nordiske regjeringene utfører en konsekvensanalyse for 

matforsyningen i Norden ved alvorlige kriser.” 

 

SVAR: 

 

De Nordiske lande har i regi af Nordisk Ministerråd for fiskeri, jordbrug, 

levnedsmidler og skovbrug (FJLS) et velfungerende samarbejdede om fødevarer 

i de nordiske lande. I lyset af erfaringerne fra COVID 19, anses det helt relevant 

at drøfte, om der skal igangsættes en konsekvensanalyse af madforsyningen i 

Norden ved alvorlige kriser såsom den igangværende Covid-19 pandemi. 

 

Denne drøftelse vil blive bragt op i eksekutivkomiteen under Nordisk 

Ministerråd for fiskeri, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug (FJLS).    

 

 De nordiske landes regeringer anser hermed, at 
rekommandationen er delvist opfyldt 

   

 

 

 

Mogens Jensen 

 



 

 

 

Delsvar på Nordisk Råds rekommandation 2/2020 om regeringsbehandling af  

Nordisk Råds strategi for samfundssikkerhed. 

 

Hermed fremsendes på vegne af de nordiske regeringer svar på Nordisk Råds rekommandation 

om  

 

”å forholde seg til Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet og komme tilbake til Nordisk råd 

med et utfyllende svar på om, og i så fall hvordan, regjeringene og Nordisk ministerråd vil 

følge opp de mange anbefalingene i strategien.  

å gi klare og tydelige begrunnelser til Nordisk råd dersom noen av anbefalingene i strategien 

ikke skal følges opp.” 

 

 

Delsvaret angår: 

Energiforsyningssikkerheden. 

• at de nordiske regjeringene utfører en konsekvensanalyse for energiforsyningen i Norden ved 

alvorlige kriser.” 

 

SVAR: 

I 2019 præsenterede de nordiske statsministre en fælles nordisk vision, som indebar ambitio-

nen om at gøre Norden til verdens mest integrerede og bæredygtige region. I gennemførelsen 

af visionen vil en videreudvikling af det allerede omfattende energisamarbejde indgå. Kernen i 

det nordiske energisamarbejde består af verdens mest integrerede elmarked med en fælles 

nordisk elektricitetsudvekslings- og systemkoordination. Dette er med til at styrke forsynings-

sikkerheden og samtidig integrere stadigt mere vedvarende energi.    

Ved det nordiske energiministermøde den 26. maj 2020 fremlagde det danske formandskab 

desuden en ministererklæring. Ved mødet forpligtede de nordiske ministre sig til at forstærke 

og videreudvikle samarbejdet med henblik på at understøtte ambitionen om Et Grønt Norden 

og dermed levere på statsministrenes vision.   

For så vidt angår analysen af energiforsyningssikkerhed, udgør den Strategiske Gennemlys-

ning, der blev udviklet af Jorma Ollila i 2016, en god ramme for sektorens arbejde. En gen-

nemgang af Gennemlysningen har vist, at de fleste af punkterne er blevet udført og det over-

vejes nu i embedsmandskommittéen, hvordan man vil følge op på Gennemlysningen i det vi-

dere arbejde.  

De nordiske landes regeringer anser hermed, at rekommandationen er delvist opfyldt.  

 

 

Dan Jørgensen 
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