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Svar på Rek. 26/2021 - Nordisk beredskapssamarbeid.  
 
1. Rekommandasjon  
 
Rekommandasjonen har følgende ordlyd:  
 
Nordiska rådet beslutar  
 
att be om en årlig rapport från ministrarna med ansvar för samhällssäkerhet och kris-och 
katastrofberedskap. 
 
2. Meddelelse fra de nordiske regjeringer 
 
De nordiske lands regjeringer har merket seg Nordisk råds engasjement for samarbeid 
innen samfunnssikkerhet og beredskap i Norden. Dette anser regjeringene som positivt.  
 
Det nordiske samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap er forankret i det 
såkalte Haga-samarbeidet, hvor det pågår et kontinuerlig arbeid for et resilient Norden 
og et Norden uten grenser. Det er iverksatt og gjennomført mange prosjekter med stor 
nordisk nytte under Haga-samarbeidet. Samarbeidet følges opp gjennom årlige møter 
for nordiske ministre med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, der det 
rapporteres til de ansvarlige ministrene, som legger politiske føringer for det videre 
arbeidet fremover gjennom konklusjoner fra møtene. Det er nært samarbeid både på 
departementsnivå og direktoratsnivå i Norden, hvor enighet om og gjennomføring av 
fellesnordiske prosjekter utgjør en viktig faktor i arbeidet for redusert sårbarhet og 
styrket responsevne. Samarbeidet er pragmatisk, og tilpasses endringene i risiko- og 
trusselbildet. Det anses positivt at Nordisk råd engasjerer seg på 
samfunnssikkerhetsområdet. 
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Rekommandasjonen om årlig rapportering til Nordisk råd oppfattes imidlertid som 
uklart. De nordiske regjeringene savner en tydeliggjøring av hva som ligger i 
anbefalingen, både i forhold til intensjon, innhold og omfang. Videre synes forslaget om 
en årlig rapportering å kunne bidra til å befeste en ny «rapporteringsstruktur» innen det 
nordiske arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Siden den eksisterende 
samarbeidsstrukturen på feltet fungerer godt i Norden, bør en slik rapporteringsrutine 
unngås. Oppmerksomheten bør i stedet rettes mot dialog og gjensidig forståelse mellom 
Haga-samarbeidet og Nordisk råd.  
 
De nordiske ministrene med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap («Haga-
ministrene») har stilt seg positive til økt gjensidig dialog med Nordisk ministerråd og 
Nordisk råd. Det vises til at samarbeid med Nordisk råd er viktig i både konklusjonene 
fra ministermøtet i København i 2020 og i konklusjonene fra ministermøtet i Helsingfors 
i 2021. Ministrene har påpekt at det skal arbeides for å øke den gjensidige forståelsen 
mellom Haga-samarbeidet og Nordisk råd om samfunnssikkerhet og beredskap, og at 
fremtidige anbefalinger fra rådet eventuelt vil kunne vurderes i en Haga-kontekst. 
 
Videre har Haga-ministrene sterkt fremhevet at eksisterende strukturer for det nordiske 
samarbeidet fungerer tilfredsstillende, og at det videre arbeidet med nordisk samarbeid 
om samfunnssikkerhet fortsetter innenfor eksisterende strukturer. En slik videreføring 
vil bidra til at kontinuiteten i videre utvikling og styrking av samfunnssikkerhet og 
beredskap opprettholdes, og at større grad av byråkratisering unngås.  
 
De nordiske regjeringer viser til at det har blitt bestilt en studie for å kartlegge det 
nåværende nordiske samarbeidet innenfor forsyningssikkerhet og beredskap. I tillegg 
vil studien undersøke potensialet for nytt samarbeid innenfor feltet, uten å duplisere 
eksisterende strukturer. Nordisk råds oppmerksomhet mot samfunnssikkerhet og 
beredskap gir interessante innspill i det pågående nordiske samarbeidet for ytterligere 
styrking og videre utvikling av resiliente nordiske samfunn. 
 
Rekommandasjonen om en årlig rapporteringsrutine vil imidlertid ikke imøtekommes. 
De nordiske regjeringer er derimot positive til økt gjensidig dialog mellom Nordisk råd 
og Haga-samarbeidet.  

 
 
 


