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Medlemsförslag 
om nordiskt beredskapslager för att användas vid kriser 

Förslag 

Nordisk grön vänster föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att sammanställa en utredning om möjligheterna för gemensamma bered-

skapslager av exempelvis skyddsutrustning, läkemedel och livsmedel 

Bakgrund 

Den pågående coronapandemin har fått förödande konsekvenser över hela världen. 

Den har tvingat såväl enskilda människor som hela samhällen att ställa om. Pande-

min har visat på allvarliga svagheter i vår krisberedskap.  

 

Då Nordiska rådet godkände strategin för samhällssäkerhet år 2019 visste vi inte hur 

aktuell den skulle visa sig vara. Nu är det dags för både de Nordiska regeringarna och 

Nordiska ministerrådet att både ta i bruk de rekommendationer som Nordiska rådet 

redan gett i strategin för samhällssäkerhet och ta tag i att förbättra den nordiska 

krisberedskapen.  

 

En av de mest uppenbara bristerna som de nordiska länderna stötte på tidigt under 

pandemin var underskottet av adekvat skyddsutrustning för vård- och omsorgsper-

sonal. Nu har vi globala problem med otillräcklig vaccinproduktion. Vid en annan typ 

av kris kan det att vara annat som saknas, reservdelar, livsmedel osv. Beredskap inför 

detta kräver nordiskt samarbete. 

 

De nordiska länderna har idag varierande grad av civil kris- och försörjningsbered-

skap. Finland har utvecklade försörjningsberedskapsstrategier samt beredskapslager 

för livsmedel.  I Sverige monterades beredskapslager ner efter kalla kriget och i dag 

saknas tillräcklig beredskap i händelse av en allvarlig kris. Att omgående bygga upp 

den typen av lagerhållning skulle sannolikt bli kostsamt för alla länder skilt för sig. 

Även om målet för enskilda länder även bör vara en ökad grad av nationell lagerhåll-

ning av livsmedel och samhällsviktiga produkter skulle gemensamma beredskapsla-

ger i de nordiska länderna kunna vara en lösning. 
  



 
 

2 / 2 

Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet påpekar att at de nordiska regeringar-

na bör samarbeta för att säkra tillgången till viktiga mediciner samt annat hälso-

material. Därutöver lyfter strategin fram att det behövs en konsekvensanalys av 

livsmedelsförsörjningen i Norden vid tillfälle av en allvarlig kris. Gemensamma be-

redskapslager bör utredas som lösning för båda dessa utmaningar inom den civila 

kris- och försörjningsberedskapen i Norden.  

 

Nordisk grön vänster anser att Nordiska ministerrådet bör göra en utredning om vilka 

möjligheter och vilken nordisk nytta det kunde innebära att inleda ett samarbete 

kring beredskapslager. Utredningen kunde peka ut vilken utrustning det skulle vara 

mest nytta av att ha i gemensamma lager samt hur det vore smidigast att verkställa 

detta.  
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