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Presidiets betänkande över 

gemensam nordisk sammanställning av hanteringen av coronakrisen i ett 
nordiskt perspektiv  

Förslag 

Presidiet föreslår att 

 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 15/2021 

vad angår ”En gemensam nordisk sammanställning av hanteringen av coronakri-

sen i ett nordiskt perspektiv” för rådets del är slutbehandlade 

 

Bakgrund 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

 
at ta fram en gemensam nordisk sammanställning av hanteringen av coro-
nakrisen i ett nordiskt perspektiv 

Meddelande från Nordiska ministerrådet 

Coronapandemien har været - og er stadig - en stor udfordring for både Norden og 

verden. 

 

I sjælden grad er vores lande blevet udfordret på en så lang række områder og vi har 

hver især måtte agere hurtigt i en situation som vi kun løbende kunne måle omfanget 

af.  

 

Vi er grundlæggende enige i, at det nordiske samarbejde kan og skal inspirere og gø-

re en forskel i udfordrende tider – det har vi forpligtet os til i Vision 2030 om Norden 

som verdens mest bæredygtige og integrerede region. Særligt i svære tider, når kri-

ser banker på vores dør, skal vi huske på at sammen kan vi mere. Dette er selve es-

sensen af begrebet nordisk nytte som bærer det nordiske samarbejde. Men vi må og-
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så huske på, at der er en tid til handling og en tid til eftertanke. 

 

I løbet af pandemien har de nordiske lande handlet både sammen og hver for sig. Der 

har været afholdt hyppige møder på både minister- og embedsmandsniveau for at 

udveksle viden og erfaringer efterhånden som situationen udviklede sig.  

 

Grænsehindringsrådet har også løbende holdt de nordiske samarbejdsministre orien-

teret om hvordan pandemien har påvirket grænseregionerne på baggrund af indrap-

porteringer fra de grænseregionale informationstjenester. 

 

Under de sværeste perioder af pandemien har vi handlet og selvom vi også i disse ti-

der har fundet plads til samarbejde på tværs af de nordiske lande, så ved vi at vi kan 

blive endnu bedre til at håndtere de fremtidige kriser der måtte komme. Den tid til 

eftertanke og dialog starter nu.  

 

Den 3. november 2021 vedtog de nordiske statsministre en fælles erklæring om styr-

ket samarbejde inden for forsyningssikkerhed og beredskab. Erklæringen peger på 

nødvendigheden af at blive bedre på områder som tidlig informationsudveksling og 

dialog, beredskab for medicinske kriser, forsyninger og logistik, koordinering af res-

sourcer og fælles øvelser. 

 

Der er i løbet af året blevet udarbejdet en række rapporter og udredninger om em-

net. Rapporterne behandler hver for sig forskellige elementer af nordisk krisesamar-

bejde og udgør derfor vigtige indspil til dele af det videre arbejde. 

 

Det drejer sig blandt andet om Jan-Erik Enestams rapport, Nordisk civil krisberedskab, 

der blev offentliggjort den 15. november 2021. Rapporten opstiller en række konkre-

te anbefalinger til tiltag, der kan styrke samarbejdet om kriseberedskab fremover. 

 

Dertil har det finske udenrigspolitiske institut FIIA udgivet forskningsrapporten ”Nor-

dic Cooperation amid pandemic travel restrictions” med særlig vægt på udfordrin-

gerne for grænseregionerne i november 2021 og de nordiske samarbejdsministre har 

yderligere bestilt et studie af forsyningssikkerhed og beredskab af FIIA, der vil fore-

ligge i juni 2022. 

 

Samarbejdsministrene har fulgt arbejdet med nordisk krisesamarbejde tæt under he-

le pandemien, og besluttede den 8. februar 2022 at etablere en kontaktgruppe ledet 

af formandskabet for Nordisk Ministerråd for at følge arbejdet med opfølgning på 

nordisk krisesamarbejde. Kontaktgruppen vil være i kontakt med relevante embeds-

mandskomitéer under Nordisk Ministerråd, fagmyndigheder i relevante strukturer 

udenfor Nordisk Ministerråd og rapportere til de nordiske samarbejdsministre.  

 

Ansvarlige ministre vil løbende tage beslutning om enkeltstående tiltag, herunder de 

anbefalinger i Enestam-rapporten og det kommende studie om forsyningssikkerhed 

og beredskab fra FIIA som Nordisk Ministerråd beslutter at følge op på.  
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Dette arbejde vil fremover have høj politisk prioritet i Nordisk Ministerråd og samar-

bejdet udvikles løbende i eksisterende relevante strukturer af de ansvarlige sektorer, 

ministerier og myndigheder.  

 

Nordisk Ministerråd vil udarbejde en redegørelse til de nordiske statsministre og 

Nordisk Råd med en samlet oversigt over opfølgningen på nordisk samarbejde i kri-

setider til Nordisk Råds session 2022. 

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt. 

 

Presidiets synpunkter 

Nordisk ministerråd viser til et omfattende arbeid som er igangsatt, herunder også 

Enestam-rapporten. Presidiet foreslår at Nordisk råd tar meddelelsen til etterretning 

og anser den som ferdigbehandlet for rådets vedkommende. Det er dog viktig at 

Nordisk råd har fortsatt fokus på hvordan regjeringene følger opp de ulike rapporte-

ne, for å sikre at Norden er best mulig forberedt når neste krise rammer.  

 

Åland, den 29 juni 2022 
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