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Medlemsforslag 
om etablering af statsministersamråd og kriseberedskabskomité 

Forslag 

Nordisk Frihed foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at der etableres et samråd for de nordiske landes statsministre, således at 

statsministeren i det land, der har formandskabet i Nordisk Ministerråd i til-

fælde af en alvorlig krisesituation omgående tager initiativ til et samråd mel-

lem den nordiske statsministre med henblik på at analysere den aktuelle si-

tuation og ud fra dette undersøge, om der findes forudsætninger for et nært 

samarbejde mellem myndighederne i de nordiske lande. Såfremt dette er til-

fældet, skal en kriseberedskabskomité tage over og koordinere og styre de 

fortsatte fælles indsatser og samarbejder. Såfremt det ikke er tilfældet, skal 

statsministrene som minimum forpligte hinanden på at holde hinanden gen-

sidigt orienterede om ethvert tiltag, som skønnes at påvirke situationen hos 

en nordisk nabo, nabolandets befolkning eller det nordiske samarbejde som 

helhed – eksempelvis ved indrejserestriktioner.  

at der etableres en nordisk kriseberedskabskomité, som er direkte underlagt 

statsministrenes departementer. Det gælder for samtlige nordiske lande, at 

kriseberedskabskomiteens vigtighed og centrale rolle skal underbygges gen-

nem denne tilknytning direkte til det vigtigste departement, hvilket også un-

derstreger, at nordiske forhold ikke er et ”udenrigsanliggende” eller et ”eu-

ropæisk anliggende”, men derimod et anliggende af en afgørende national 

interesse. Kriseberedskabskomiteen bør i de nordiske lande være underlagt 

cheferne i statsministeriernes departementer.  

at de nordiske samordningsministres ressortområder flyttes til statsministe-

rierne med henblik på at give de nordiske spørgsmål en langt større politisk 

og forvaltningsmæssig tyngde, end det har været tilfældet indtil nu. 
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Baggrund 

Norden har fejlet som fællesskab under Corona-krisen. Landene har på intet tids-

punkt koordineret politiske og administrative tiltag med hinanden – som eksempel 

kan gives Danmarks og Finlands pludselige grænselukninger under den første ned-

lukning i foråret 2020 og Sveriges lukning af grænserne mod Danmark kort ført julen 

2020.  

 

Prisen er blevet betalt af pendlere mellem de nordiske lande, som for over 60 pro-

cents vedkommende har oplevet negative konsekvenser af grænselukninger, admini-

strativt kaos og uigennemsigtige regler for testning og andet i forbindelse med 

krydsning af grænserne.  

 

De langsigtede konsekvenser af nedlukninger, som i skrivende stund ikke er tilende-

bragt, kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes i sin helhed, men det må antages, 

at følgerne for sammenhængskraften og integrationen i Norden vil være katastrofa-

le. 

 

I april 2009 mødtes de nordiske ministre med ansvar for civilforsvar og beredskab på 

Haga Slot for at undersøge mulighederne for en udbygning af det nordiske samar-

bejde inden for civilforsvar og beredskab. Det første Hagadeklaration blev fremlagt 

her, og fire år senere vedtoges den anden Hagadeklaration under det daværende 

svenske formandskab.  

 

Deklarationen omfatter en fælles vision om et robust Norden uden grænser, og den 

sigter mod et samfund med mindsket sårbarhed, samtidig med at evnen til at hånd-

tere alvorlige katastrofer og kriser og at retablere samfundets funktioner bliver styr-

ket.  

 

Ved årsskiftet 2020-2021 overtog Finland formandskabet i det nordiske forsvarssam-

arbejde Nordefco med prioriteringer såsom et styrket nordisk samarbejde i såvel 

fred, krise og konflikter, samt et fortsat arbejde for at realisere Nordefcos Vision 

2025.  

 

Nordisk Friheds vision om statsministrenes samråd og kriseberedskabskomité  

Nordisk Frihed ønsker at bygge videre på ovennævnte tiltag ud fra statsministrenes 

tilkendegivelse om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede 

region i 2030.  
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Set i lyset af erfaringerne fra kriserne i 2015 og 2020-2021 har det modsatte desværre 

været tilfældet: Mangel på nordisk koordinering og samordning har snarere ført til 

disintegration af Norden, og hvis målsætningen vedrørende 2030 skal nås, må arbej-

det omgående igangsættes. 
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