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Presidieförslag 
om nordiskt civil krisberedskap 

Forslag 

Presidiet föreslår att 

 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att rapportera hur rekommendationerna i Enestam-rapporten om nordiskt 

krisberedskap ska följas upp, inklusive 

att ge samarbetsministrarna ansvar för det nordiska samarbetet inom civil 

krisberedskap 

att inrätta en nordisk nätverksenhet för civil krisberedskap 

att dela kunskap om samarbete mellan den offentliga, privata och frivilliga 

sektorn för civil krisberedskap 

att införa ett gemensamt nordiskt reseintyg 

att genomföra ett pilotprojekt för gemensam upphandling av vaccin 

att undersöka möjligheten till gemensamma beredskapslager 

att lyfta upp civil krisberedskap i Nordatlanten och den Arktiska regionen på 

den nordiska agendan 

att etablera ett permanent ministerråd för infrastruktur 

att modernisera lagstiftning och bilaterala avtal med tanke på hybridarbete 

över gränserna 

att trygga tillräcklig finansiering för nordiskt samarbete inom kultur-, forsk-

nings-, fritids- och ungdomssektorerna 

att stärka kunskaperna i nordiska språk 

 Bakgrund 

Den 29 april 2021 gav Nordiska ministerrådet minister (h.c.) Jan-Erik Enestam i upp-

drag att genomföra en strategisk genomlysning för att: 

 

• Tillvarata lärdomar av coronapandemin och 
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• Presentera ett antal konkreta rekommendationer för att 

• Stärka det nordiska samarbetet, särskilt inom ministerrådet, och 

• Värna och stärka integrationen i Norden. 

 

Genomlysningen skulle utmynna i 10–15 rekommendationer, som skulle: 

 

• omfatta områden där ministerrådet bedöms kunna tillföra mervärde t.ex. 

som plattform för dialog, för informations- och erfarenhetsutbyte eller för 

regeringarnas inbördes samordning av insatser, 

• respektera de nordiska ländernas suveräna rätt och ansvar att under krislägen 

själva vidta nödvändiga åtgärder t.ex. för att hantera faror och skydda sin be-

folkning, och 

• utgå från de existerande strukturerna i det nordiska samarbetet. 

 

Jan-Erik Enestam utförde uppdraget i samarbete med juris magister Marcus Henric-

son. 

 

På Nordiska rådets 73 session 2021 i Köpenhamn, under toppmötet med statsmi-

nistrarna den 3 november, presenterade Enestam 12 rekommendationer i ett utkast 

till rapport enligt uppdraget. Nordiska rådets medlemmar samt ministrar välkom-

nade Enestams bidrag till debatten och Enestam själv menade att hans rekommen-

dationer var i linje med Nordiska rådets debattunderlag till toppmötet samt det som 

statsministrarna gav uttryck för i debatten. 

 

Nordiska ministerrådet utgav sedan den utarbetade Enestam-rapporten den 15 no-

vember 2021. 

 

Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson gästade presidiets möte den 14 december 

2021 under presidiets behandling av rapporten. Presidiet diskuterade rapportens re-

kommendationer, bland annat dem som ansågs vara strategiskt viktiga: rekommen-

dationen om att ge samarbetsministrarna ansvar för det nordiska samarbetet inom 

civil krisberedskap, där möjligheten för att de respektive nordiska regeringarna hade 

ett norden utskott där samarbetsministern var ordförande även diskuterades, samt 

rekommendationen om att inrätta en nordisk nätverksenhet för civil krisberedskap. 

Presidiets synpunkter 

 

Præsidiet anser at Nordisk Råd skal fremsætte en rekommandation der regeringene 

bedes rapportere på hvordan Enestam-rapporten skal følges op. 

 

 

Presidiet anser at Nordisk råd fortsatt skal ha et sterkt fokus på samfunnssikkerhet, 

og arbeide for at de nordiske regjeringene og Nordisk ministerråd tar nordisk samar-

beid om samfunnssikkerhet på største alvor. Enestam-rapporten er et viktig bidrag i 

denne prosessen.  
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