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Svar við skriflegri fyrirspurn um fjárveitingar til varnarmála í 

Svíþjóð og áhrif þeirra á varnarsamstarfið við Finnland 

Finnland er helsta samstarfsland Svíþjóðar á sviði varnar- og öryggismála. 

Samstarfið tekur mið af sameiginlegum landfræðilegum og hernaðarlegum 

hagsmunum og svipaðri sýn á áskoranir í öryggismálum á 

Eystrasaltssvæðinu. Þetta mikla samstarf birtist berlega í fjölda verkefna, sem 

fara fram reglulega á öllum sviðum varnarsveita okkar, á vegum allra 

hersveita okkar og á pólitískum vettvangi. Aukið pólitískt samráð í 

öryggismálum milli landanna skiptir sköpum varðandi styrkingu hernaðarlegs 

samstarfs.   

Samkvæmt tvíhliða samkomulaginu sem var undirritað 2018 nær samstarfið 

til aðgerða á friðartímum, í neyð og á ófriðartímum. Sameiginlega 

aðgerðaáætlunin er mikilvægur þáttur og markmiðið er sameiginleg nýting 

herafla við ólíkar aðstæður og átakastig, verði tekin ákvörðun þar að lútandi. 

8. september í ár samþykkti sænska þingið að veita ríkisstjórninni aukna 

heimild til að taka ákvörðun um og taka við virkri hernaðaraðstoð innan 

ramma varnarsamstarfsins milli Svíþjóðar og Finnlands.  

Í frumvarpi sínu um heildarvarnir á árunum 2021–2025 hefur sænska 

ríkisstjórnin lagt til mestu aukningu aðgerða á sviði varnarmála í Svíþjóð í 70 

ár. Á tímabilinu 2021–2025 munu fjárveitingar til hervarna aukast um 27,5 

milljarða sænskra króna samanborið við árið 2020. Alls verður varið 79 

milljörðum sænskra króna til hervarna á tímabilinu. Ákvarðanir 

ríkisstjórnarinnar á síðastliðnum sex árum munu fela í sér að útgjöld til 

varnarmála, endurreiknað á föstum kostnaði, aukast um 85 prósent á 

tímabilinu 2014–2025. Frumvarpið byggir á samkomulagi milli 
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stjórnmálaflokkanna fjögurra; Jafnaðarmannaflokksins (S), Miðflokksins (C), 

Frjálslynda flokksins (L) og Umhverfisflokksins (MP). 

Það fjármagn sem verður varið aukalega til varnarmála á að nota til að efla 

varnargetu Svíþjóðar. Herdeildum verður fjölgað, meðal annars með því að 

komið verður á fót þremur vélknúnum herdeildum og einni minni 

vélknúinni herdeild. Fjölda grunndeilda verður aftur komið á. Efla skal 

almannavarnir og þróa áfram og auka viðnámsþrótt mikilvægustu innviða 

samfélagsins.   

Að því er varðar varnarsamstarfið við Finnland mun sænska ríkisstjórnin 

vinna á virkan hátt ásamt Finnlandi að því að efla viðbragðssveitir til 

sameiginlegra aðgerða á friðartímum, í neyð og á ófriðartímum. Það snýst 

meðal annars um ásamt Finnlandi og hlutaðeigandi yfirvöldum að halda 

áfram vinnu við að varpa ljósi á það fyrirkomulag og reglur sem krafist er 

varðandi virkt hernaðarsamstarf, meðal annars innan ramma svæðisbundins 

eftirlits og tilkalls til friðhelgi yfirráðasvæðis. Heimild til sameiginlegra 

hernaðaraðgerða á landssvæði viðkomandi lands skiptir í þessu tilliti miklu 

máli.  

Um þessar mundir er verið að semja um stuðning við gestgjafalandið. Það 

snýst um að kanna fyrirfram hagnýtar, stjórnunarlegar og lagalegar forsendur 

fyrir gagnkvæmum aðgerðum sænskra og finnskra hersveita á landssvæðum 

ríkjanna. Sænska ríkisstjórnin ráðgerir auk þess, eftir því sem auknu 

hernaðarskipulagi er komið á fót, að skoða mögulega á að þjálfa ákveðnar 

sænskar landhersveitir til starfa í Finnlandi í neyð, við stríðshættu eða á 

ófriðartímum, ef báðir aðilar telja slíkt heppilegt. 

Á heildina litið stefnir sænska ríkisstjórnin mjög hátt að því er varðar þróun 

varnargetu Svíþjóðar og varnarsamstarfið við Finnland. Ekkert þeirra 

áhyggjuefna sem fyrirspyrjandi bendir á hafa verið sett fram af hálfu finnsku 

ríkisstjórnarinnar til þeirrar sænsku. Að okkar mati er samstarfið bæði 

víðtækt og traustvekjandi. 
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