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Presidiets betänkande över
Medlemsförslag
om ökad nordisk säkerhet mot cyberattacker
Förslag
Presidiet foreslår at
Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna
att gemensamt omsätta så många som möjligt av de förslag som Bjarnasonrapporten
föreslår för att öka det nordiska samarbetet mot hybrid och cyberangrepp
Nordiska rådet besluter att uppmana Nordiska rådets delegationer
att verka för att en gemensam solidaritetsförklaring mellan alla de nordiska parlamenten, när ett utsätts ses det som en attack på alla och därmed demokratin i Norden

Bakgrund
Den konservativa gruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att gemensamt omsätta så många som möjligt av de förslag som Bjarnasonrapporten
föreslår för att öka det nordiska samarbetet mot hybrid och cyberangrepp
att verka för att en gemensam solidaritetsförklaring mellan alla de nordiska parlamenten, när ett angrips ses det som en attack på alla och därmed demokratin i Norden
Medlemsforslaget ble førstebehandlet på temasesjonen 29. juni 2021, der det i all
hovedsak var tilslutning til forslaget. Forslaget kan leses i sin helhet her:
https://www.norden.org/sites/default/files/2021-05/A%201885_presidiet.pdf
Presidiets synpunkter
Medlemsforslaget er i tråd med Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet som slår
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fast at «Cybertrusler er et stadig økende problem for samfunnssikkerheten, og Norden har alt å tjene på å stå samlet for å takle de nye utfordringene». Nordisk råd har i
lang tid jobbet for å styrke nordisk samarbeid om cybersikkerhet, og det er viktig at
forslagene i Bjarnason-rapporten følges opp av de nordiske regjeringene.
Cyberangrep og hybride angrep er alvorlige trusler for våre demokratier og velferdssamfunn og de pågår kontinuerlig. Alle de nordiske landene og de tre selvstyrte områdene er mål for ulike former for angrep og trusler. Også privatpersoner over hele
Norden rammes. Svært mange av angrepene kan spores tilbake til autoritære regimer som Russland og Kina. Presidiet vil samtidig understreke at det er en demokratisk utfordring at cyberspionasje mot nordiske mål også utføres av allierte.
Presidiet støtter forslaget, men foreslår at første del av rekommandasjonen rettes til
de nordiske regjeringene istedenfor til Nordisk ministerråd da ministerrådet ikke har
det tilstrekkelige mandat til å følge opp forslagene i Bjarnasson-rapporten. Videre foreslås en presisering som tydeliggjør at det er Nordisk råd, ikke de nordiske regjeringene, som beslutter å arbeide for en felles solidaritetserklæring mellom de nordiske parlamentene.
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