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Medlemsförslag 
om nordiskt beredskapssamarbete 

Förslag 

Presidiet föreslår att 

Nordiska rådet beslutar 

att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att beställa en ”Stoltenberg II” -rapport med fokus på såväl militär som civil 

beredskap 

 

att Nordiska rådet beslutar 

att be om en årlig rapport från ministrarna med ansvar för samhällssäkerhet 

och kris- och katastrofberedskap 

Bakgrund 

Sedan publiceringen av den sk. Stoltenberg-rapporten om nordiskt utrikes- och sä-

kerhetspolitiskt samarbete i 2009 har den säkerhetspolitiska situationen kring såväl 

Östersjön och Arktis förvärrats. Samtidigt har den strategiska betydelsen av dessa 

områden ökat. Nordens ställning som lågspänningsområde hotas av ökad rivalisering 

mellan stormakterna.  

 

Det finns en generell uppfattning att rekommendationerna i Stoltenberg-rapporten 

har för det mesta blivit uppfyllda. Dock finns det sådana förslag, till exempel gällande 

en nordisk kris- och katastrofenhet, som inte blivit uppfyllda i tillräcklig grad. Efter 

Stoltenberg-rapporten har utrikesministrarna också mottagit en liknande rapport, 

Bjarnason-rapporten, i sommaren 2020. Denna rapport ger rekommendationer om 

nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete i dom nya globala omständighet-

erna med hybridhot, samt hot kopplade med klimatförändringen och upplösning av 

det internationella regelbaserade systemet. I Bjarnason-rapporten behandlas nog be-

redskap begränsat ur pandemiperspektivet. 

 

Mittengruppen anser att de ovanför beskrivna ändringarna i den säkerhetspolitiska 

situationen gör att det finns behov för en uppföljning av Stoltenberg-rapporten, där 

militär och civil beredskap står i fokus.   

 

Beredskap är ett begrepp omfattar såväl civila som militära aspekter, på samma sätt 
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som ”totalförsvar”, ”övergripande säkerhet” eller ”samhällssäkerhet”. Det handlar 

om att upprätthålla samhällets vitala funktioner vid allvarliga störningar. Det talas till 

och med om resiliens, som samhällets förmåga att motstå hot och överleva krissitu-

ationer. 

 

De mest sannolika kriserna som Norden drabbas av inom den närmaste framtiden är 

inte enbart militära. Det här var grunden till att Nordiska rådet i slutet av 2019 offent-

liggjorde en nordisk strategi för samhällssäkerhet. Sedan dess har vi upplevt ”coro-

nakrisen”, där det nordiska beredskapssamarbetet, trots mångtaliga nordiska över-

enskommelser på området, misslyckades stort.  

 

Mittengruppen föreslår att Nordiska rådet, vid sidan av de årliga rapporterna från 

ministerrådet om utrikespolitik och försvar, också får en liknande rapport från de mi-

nistrarna som ansvarar för samhällssäkerhet och kris- och katastrofberedskap. I ok-

tober 2020 träffade Nordiska rådets presidium dessa ministrar på ett digitalt möte. 

Mötet gav en bild av att nordiska samarbetets värde på beredskapsområdet un-

derskattas av regeringarna. Ytterligare menar ministrarna att de nuvarande nordiska 

samarbetsstrukturerna fungerar tillräckligt bra. Här avviker deras mening drastiskt 

från Nordiska rådets.  

 

Mittengruppen har varit för att bilda ett nordiskt ministerråd för säkerhetsfrågor. Vi 

har varit för att inkludera säkerhet officiellt i den nordiska dagordningen för att för-

stärka den nordiska beredningen av säkerhetspolitik och få den kopplad till en klar 

parlamentarisk motpart, Nordiska rådet.  

 

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco fick fart på sig efter Krimkrisen. Vi i Mit-

tengruppen hoppas att coronakrisen kan ha samma effekt på det nordiska bered-

skapssamarbetet. 
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