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Behandlas i Presidiet 
 

Presidiets betänkande över 

Medlemsförslag 

om nordiskt beredskapslager för att användas vid kriser  

Förslag 

Presidiet foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

att sammanställa en utredning om möjligheterna för gemensamma bered-

skapslager av exempelvis skyddsutrustning, läkemedel och livsmedel 

 

Bakgrund 

Nordisk Grøn Venstre har foreslået, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at sammanställa en utredning om möjligheterna för gemensamma bered-

skapslager av exempelvis skyddsutrustning, läkemedel och livsmedel 

 

Medlemsforslaget var til førstebehandling til Temasessionen 2021. 

 

Forslaget løfter frem at corona-pandemien har vist alvorlige svagheder i Nordens 

krisberedskab og at en af de mest synlige brister som fremkom tidlig under pande-

mien var bristen på adækvat beskyttelsesudstyr for helse- og omsorgspersonale. 

Derefter var vaccineproduktionen på global plan utilstrækkelig. 

 

Det påpeges, at ved en anden type krise kan det være noget andet der er brug for og 

savnes, som reservedele, fødevarer, osv. Dette beredskab kræver nordisk samarbej-

de.  

 

De forskellige lande har gjort sig forskellige erfaringer med krise- og leveringsbered-

skab, men selv om de enkelte landes vil øge for eksempel de nationale lager af føde-

varer, så er det dyrt og et fælles nordisk beredskabslager kunne være en løsning. 

 

Nordisk Råds strategi for samfundssikkerhed har også påpeget behovet for en kon-

sekvensanalyse af fødevareleveringen i tilfælde af en alvorlig krise. 
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Presidiets synpunkter 

Præsidiet anser at corona-pandemien har lært Norden at der er behov for endnu me-

re for nordisk samarbejde og at arbejde tættere sammen angående samfundssikker-

hed. 

 

Medlemsforslaget omtaler beskyttelsesudstyr, vacciner og fødevarer men Præsidiet 

finder at der er behov for udredning for se på hvilke flere områder der er oplagte for 

nordisk beredskabslager, hvilken slags og hvor store de skal være. Det aktuelle behov 

ændres over tid. 

 

Præsidiet mener at et nordisk beredskabslager, hvor de nordiske lande kan levere til 

hinanden med kort varsel, er et godt eksempel på nordisk nytte og at medlemsfor-

slaget har forbindelse til andre medlemsforslag i Nordisk Råd om samfundssikkerhed 

og danner dermed et helhedsbillede af Nordisk Råds flerårige fokus på samfundssik-

kerhed og store engagement på området. 

 

Norden den 7. September 2021 

Annette Lind (S) 
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Bertel Haarder (V) 
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Erkki Tuomioja (sd) 

Gunilla Carlsson (S) 
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Michael Tetzschner (H) 

Wille Rydman (saml) 

 

 


