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Behandles i Præsidiet 
 

Præsidiets betænkning over 

Medlemsforslag 

om et styrket kriseberedskab i Norden 

Forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer, 

at statsministeren i det land der har formandskabet i Nordisk Ministerråd, i 

tilfælde af en alvorlig krisesituation, omgående tager initiativ til et samråd 

mellem den nordiske statsministre med henblik på at analysere den aktuelle 

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

nært samarbejde mellem myndighederne i de nordiske lande 

 

at statsministrene forpligter hinanden på at holde hinanden gensidigt orien-

terede med mindst et døgns varsel om ethvert tiltag, som skønnes at påvirke 

situationen hos en nordisk nabo, nabolandets befolkning eller det nordiske 

samarbejde som helhed – eksempelvis ved indrejserestriktioner 

 

at de nordiske beredskabsenheder styrkes ved at nuværende nordiske net-

værk og institutioner udbygges og styrkes til at vitalisere og omfatte et be-

redskabssamarbejde og krisehåndtering 

 

at kriseberedskab og samfundssikkerhed bliver en formel del af Nordisk Mi-

nisterråd 

 

Baggrund 

Nordisk Frihed har foreslået, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at 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-
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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 at de nordiske samordningsministres ressortområder flyttes til statsmini-

sterierne med henblik på at give de nordiske spørgsmål en langt større poli-

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

 

Medlemsforslaget var til førstebehandling ved Temasessionen den 29. juni 2021, og 

til anden behandling i Præsidiet den 7. september 2021. 

 

Udvalgets synspunkter 

Præsidiet finder hensigten med medlemsforslaget gode, men at forslaget kan skær-

pes på visse punkter. Derfor foreslår Præsidiet et opdateret forslag til beslutning, 

samt at Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer men ikke Nordisk Mini-

sterråd, da medlemsforslaget omhandler de nordiske statsministrene som ikke har et 

formelt ministerråd i Nordisk Ministerråds regi. 

 

Præsidiet har derfor besluttet på mødet den 7.september 2021, at titlen på forslaget 

ændres til ”Medlemsforslag om et styrket kriseberedskab i Norden”. 

 

Præsidiet anser, at der bør findes en standardiseret praksis med samråd på top ni-

veau mellem de nordiske statsministrene, ledt af statsministeriet i formandsskabs-

landet, i tilfælde af en alvorlig krisesituation. 

 

Præsidiet mener dog at en nordisk kriseberedskabskomité bestående af repræsen-

tanter fra de nordiske statsministerier kan være for formel og rigid organisations-

mæssigt, samt at arbejdsområdet kan blive for omfattende eller for specialiseret. 

Derfor foreslår Præsidiet at de nordiske beredskabsenheder styrkes ved at nuværen-

de nordiske netværk og institutioner udbygges og styrkes til at vitalisere og omfatte 

et beredskabssamarbejde og krisehåndtering. 

 

Præsidiet mener af samme årsager ikke at de nordiske samordningsministres res-

sortområder bør flyttes til statsministerierne, men Præsidiet mener at krisebered-
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skab og samfundssikkerhed bør formaliseres i Nordisk Ministerråd arbejde, for ek-

sempel på social-, miljø-, trafik og sundhedsområderne. De nordiske statsministre 

har allerede det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde men det praktiske 

ansvar for samarbejdet er uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre (MR-SAM) 

og til Nordisk Samarbejdskomité (NSK), som står for den løbende koordinering af det 

nordiske regeringssamarbejde. 

 

Norden den 7. september 2021 

Annette Lind (S) 

Aron Emilsson (SD) 

Bertel Haarder (V) 

Christian Juhl (EL) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Gunilla Carlsson (S) 

 

Hans Wallmark (M) 

Jouni Ovaska (cent) 

Linda Modig (C 

Martin Kolberg (A) 

Michael Tetzschner (H) 

Wille Rydman (saml) 

 

 

 

 

 

 

 


