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1.  Bakgrunnur 
 

Yfirstandandi faraldur beindi aukinni athygli að nánu samstarfi Norðurlandanna um viðbúnað gegn 

vá og hafa margvíslegar tillögur og tilmæli um að efla það samstarf enn frekar verið teknar til 

umfjöllunar í viðræðum norrænu ríkisstjórnanna og hjá Norrænu ráðherranefndinni. 

Samstarfsráðherrar Norðurlanda ákváðu á fundi sínum í MR-SAM 8. febrúar 2022 að fylgjast betur 

með þessu starfi með því að koma á fót tengiliðahópi undir hatti NSK. Um leið var ákveðið að láta 

taka saman greinargerð þar sem fram kæmi heildaryfirlit um upplýsingarnar sem aflað hefði verið og 

leggja hana fram í tengslum við þing Norðurlandaráðs haustið 2022. 

 

1.1. Stutt sögulegt yfirlit 

Norrænt samstarf um viðbúnað gegn vá er margþætt og á sér langa sögu. Viðbúnaður gegn vá er 

flókið viðfangsefni og felur í sér framlag fjölmargra sviða og hópa samfélagsins. Samstarfið hefur farið 

fram á ýmsum stjórnsýslustigum og á vegum mismunandi stofnana gegnum árin, ýmist í samvinnu 

tveggja ríkja í senn, Norðurlandanna allra eða í víðara evrópsku eða alþjóðlegu samhengi. Að 

meginhluta til hefur samstarfið þó verið utan verkefnasviðs Norrænu ráðherranefndarinnar í 

samræmi við formlegar takmarkanir Helsingforssamningsins. 

Stofnanaleg umgjörð um þessi mál á Norðurlöndum er meðal annars fólgin í Haga-samstarfinu um 

almannavarnir og samfélagsöryggi og norræna varnarsamstarfinu NORDEFCO. Í 1. viðauka er að finna 

ítarlegt yfirlit um þær stofnanir samfélagsins sem annast norrænt samstarf um viðbúnað gegn vá. 

Norðurlandaráð hefur um langt árabil lagt sérstaka áherslu á málefni sem varða samfélagsöryggi og 

viðbúnað gegn vá. Stefna Norðurlandaráðs um samfélagsöryggi var samþykkt árið 2019. Meginþræðir 

í stefnunni voru meðal annars að skýra þyrfti umgjörð norrænnar samvinnu á þessu sviði og hvaða 

aðilar skyldu hafa forystu um þessi mál, aukið samstarf lögregluyfirvalda, heilbrigðismál, skógareldar 

og netöryggi. Í stefnunni var beint til ríkisstjórna Norðurlandanna ýmsum tilmælum sem síðan voru 

afhent formlega sem ein heildartilmæli. 

Á formennskuári Dana árið 2020 sendu norrænu ríkisstjórnirnar Norðurlandaráði ýtarleg svör við 

öllum tilmælum ráðsins á sviði samfélagsöryggis og í framhaldi af því hefur málið verið rætt vandlega 

á fundum stjórnmálamanna. 

 

1.2  Reynsla úr faraldrinum 

Árin 2020–2022 einkenndust á Norðurlöndum af margvíslegum erfiðleikum vegna yfirstandandi 

faraldurs, og norrænt samstarf færðist í aukana með tíðari fundum bæði embættismannanefnda (EK) 

og ráðherranefnda (MR). Samstarfsráðherrarnir hittust oftar en venja hefur verið, bæði á vegum 

Norrænu ráðherranefndarinnar og á tveggja manna fundum. Ráðherrarnir lögðu strax í upphafi 

áherslu á að Norðurlönd þyrftu að draga lærdóma af faraldrinum og efla samstarf sitt á þessu sviði á 

næstu árum. 

Starf annarra ráðherranefnda einkenndist einnig af tíðum fundum, einkum í ráðherranefnd um 

félags- og heilbrigðismál. Aukafundir voru meðal annars nýttir til að skiptast á upplýsingum og miðla 

reynslu landanna af því að takast á við faraldurinn. 
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Stjórnsýsluhindranaráð, upplýsingaskrifstofur landamærasvæðanna og Info Norden, 

upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar, gegndu mikilvægu hlutverki í þessu samhengi 

sem tengiliðir milli almennings og stjórnvalda um hvaðeina sem varðaði faraldurinn. 

Stjórnsýsluhindranaráð sendi samstarfsráðherrunum reglulega upplýsingar um hindranir á 

landamærum og aðrar skerðingar á ferðafrelsi yfir landamæri sem rekja mátti til margvíslegra 

ráðstafana ríkjanna til að hefta útbreiðslu smitsins. Flest þessara vandamála hafa nú verið leyst. 

Í því samhengi má nefna að margt bendir til þess að faraldurinn hafi orðið tilefni ýmissa varanlegra 

breytinga á mörgum sviðum samfélagsins, þótt enn sé of snemmt að áætla hversu víðtækar þær 

breytingar eru. Meðal annars varð faraldurinn til þess að fjarvinna jókst mikið í sumum starfsgreinum 

og ástæða er til að ætla að framhald verði á því í meira eða minna mæli. Þetta hefur aukið mjög á 

umræður um skattlagningu þeirra sem sækja vinnu yfir landamæri og hyggst Stjórnsýsluhindranaráð 

gera það málefni að einu helsta áherslumáli sínu á næsta ári með það að markmiði að leggja fram 

tillögur til stjórnvalda um breytingar á gildandi reglum eftir því sem ástæða þykir til (sjá nánar í lið 

2.6). 

Margvíslegu norrænu samstarfi var hleypt af stokkunum á árunum 2020–2021 og hefur meðal annars 

verið unnið að formlegum verkefnum, rannsóknum og skýrslum sem varða spurninguna um samstarf 

á hættu- og neyðartímum og er fjallað um það nánar síðar í þessari greinargerð. 

Nokkrar helstu skýrslurnar eru „Nordic Cooperation amid pandemic Travel Restrictions“,1 sem var 

kynnt í tengslum við Norðurlandaráðsþing 2021, Enestam-skýrslan (sjá lið 3) og skýrsla um 

aðfangaöryggi sem norrænu forsætisráðherrarnir létu taka saman: „Nordic Resilience: Strengthening 

Nordic Cooperation in the Age of Disruption“.2 

 

1.3. Yfirlýsing forsætisráðherranna frá nóvember 2021 

Hinn 3. nóvember 2021 samþykktu norrænu forsætisráðherrarnir sameiginlega yfirlýsingu um 

samstarf á sviði aðfangaöryggis og viðbúnaðarmála. Í yfirlýsingunni kemur fram að vilji sé til að efla 

samstarf á ýmsum sviðum til að gera löndin betur undir það búin að takast á við óvissu í 

heimsmálum. 

Í yfirlýsingunni leggja forsætisráðherrarnir meðal annars áherslu á að nauðsynlegt sé að standa vel að 

viðbúnaði gegn vá og áfallastjórnun, hvort sem vandinn sem við er að glíma eru skógareldar, flóð eða 

nauðsynlegar aðgerðir til að standa vörð um alþjóðlegar aðfangakeðjur. Í yfirlýsingunni er einnig lögð 

áhersla á mikilvægi þess að fólk sem sinnir viðbragðsstörfum hafi óskert ferðafrelsi yfir landamæri 

þegar neyðarástand skapast, sérstaklega á landamærasvæðunum. 

Auk ofangreindrar skýrslu um aðfangaöryggi er í yfirlýsingunni greint frá ýmsum ráðstöfunum sem nú 

eru til umræðu í fagráðuneytum sem sinna þessum málaflokki: 

- úttekt á því hvaða samstarfsform henti best til að gera Norðurlönd betur undirbúin fyrir 

heilbrigðisvá og stuðla að betri viðbrögðum við slíkum vanda, 

- samstarf á sviði aðfanga- og flutningaöryggis og áfallastjórnunar, 

- samnýting mannafla og kerfa þegar slíkt þykir henta og skapar rekstrarsamlegð, 

 

1 https://www.fiia.fi/en/publication/nordic-cooperation-amid-pandemic-travel-restrictions (FIIA) 
2 FIIA 

https://www.fiia.fi/en/publication/nordic-cooperation-amid-pandemic-travel-restrictions
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- frekari uppbygging sameiginlegra æfinga og þjálfunaráætlana. 

 

Norrænu forsætisráðherrarnir hafa í framhaldi af þessu haldið fundi þar sem meðal annars hefur 

verið rætt um öryggis- og viðbúnaðarmál. 

Norrænu heilbrigðisráðherrarnir fylgdu yfirlýsingu forsætisráðherranna eftir á ráðherrafundinum í 

mars 2022 með sameiginlegri yfirlýsingu um að auka heilbrigðisviðbúnað á Norðurlöndum að teknu 

fullu tilliti til sjálfstæðis ríkjanna að því er varðar stefnumótun í málaflokknum. Í yfirlýsingunni er 

sérstök áhersla lögð á að Norðurlönd hafi með sér samstarf á vettvangi Evrópusambandsins og 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. 

 

2. Yfirlit um starfið sem unnið hefur verið og ýmsar ráðstafanir 
 

2.1. Umræður heilbrigðisráðherranna og skýrari afmörkun þeirra á eigin hlutverki 

Norrænu samstarfsráðherrarnir hafa yfirumsjón með samræmingu alls starfs í Norrænu 

ráðherranefndinni og annast í umboði norrænu forsætisráðherranna það verkefni að stuðla að 

framtíðarsýn þeirra um að Norðurlönd verði best samþætta svæði heims. Samstarfsráðherrarnir hafa 

því á mörgum fundum rætt almennt um vinnuna að tillögum um aukið samstarf um viðbúnað gegn vá 

og áfallastjórnun til að stuðla að betri heildarnálgun og til að samhæfa greinargerðir sínar um þessi 

efni til forsætisráðherranna og Norðurlandaráðs. 

Samstarfsráðherrarnir (MR-SAM) ákváðu á fundi sínum í febrúar 2022 að setja á fót tengiliðahóp 

skipaðan embættismönnum til að fylgjast með starfinu í þessum málaflokkum. Á fyrra helmingi ársins 

hélt tengiliðahópurinn fundi með fulltrúum formennskuríkisins um helstu svið sem varða norrænt 

samstarf um viðbúnað gegn vá: heilbrigðismál, Haga-samstarfið um almannaöryggi og 

varnarsamstarfið NORDEFCO. Tengiliðahópurinn sendir samstarfsráðherrunum skýrslur um þetta 

starf í gegnum Norrænu samstarfsnefndina (NSK). Fjallað er um þróun þessa samstarfs á hverju sviði 

um sig síðar í þessari greinargerð. 

Samstaða ríkir hjá norrænu ríkisstjórnunum um að vinnan við forgangstillögur um aukið samstarf 

skuli eiga sér stað innan þeirra formlegu ramma sem þegar hefur verið komið upp og þannig sé ekki 

æskilegt að koma á fót nýrri tilhögun vegna slíks samstarfs eða flytja ábyrgð frá þeim stjórnvöldum og 

stofnunum sem nú sinna hverjum málaflokki um sig. Að teknu tilliti til þess og með vísan til almennrar 

ábyrgðar samstarfsráðherranna á samræmingu norræns samstarfs hafa þeir á fundum sínum einkum 

hugað að því hvernig þeir telja rétt að haga sínu eigin starfi með tilliti til viðbúnaðar gegn vá og 

áfallastjórnunar. Frekari umfjöllun um þetta er að finna í yfirlýsingu ráðherranna sem gefin var út á 

fundi MR-SAM í júní 2022. 

Í yfirlýsingunni vekja samstarfsráðherrarnir athygli á að þeim beri sérstaklega að halda samnorrænum 

sjónarmiðum á lofti. Þeir vísa til þess að þeir hafi átt frumkvæði að nánara samráði um úrlausnarefnin 

sem komu til meðferðar í faraldrinum og það hafi sýnt hve mikilvægt sé að sinna vel 

upplýsingamiðlun milli landanna áður en einstök ríki taka ákvarðanir sem varða ferðafrelsi yfir 

landamæri eða snerta hin Norðurlöndin með öðrum hætti. Samstarfsráðherrarnir vilja halda þessum 

viðræðum áfram og vinna úr reynslunni sem aflaðist í faraldrinum þannig að bregðast megi við nýjum 

áföllum með því að sameinast um aðgerðir til að forðast eftir föngum að nauðsynlegar ákvarðanir 

sem teknar eru sem þáttur í viðbrögðum við áföllum bitni á ferðafrelsi yfir landamæri. Til nánari 

skýringar þýðir þetta að ráðherrarnir eru á einu máli um að sitjandi formaður skuli sjá til þess þegar 
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erfiðleikar koma upp, að eigin frumkvæði eða að ósk annars norræns ríkis, að samstarfsráðherrarnir 

hittist á fundi til að stuðla að skjótum og góðum samskiptum og til að tryggja að tekið verði sem mest 

tillit til samnorræna sjónarmiða. 

Með þessari nálgun er stuðlað að því að enn meiri áhersla verði lögð á norrænt samstarf þegar vá 

steðjar að án þess að vikið sé frá þeirri mikilvægu reglu að ábyrgð á bæði viðbúnaði gegn vá og 

áfallastjórnun sé í höndum fagyfirvalda á hverju sviði, og án þess að tvíverknaður verði til að tefja eða 

flækja samskipti og samstarf slíkra yfirvalda í norrænu ríkjunum. 

 

2.2. Ráðstafanir sem ákveðnar hafa verið á sviði heilbrigðismála 

Norrænu heilbrigðisráðherrarnir undirrituðu yfirlýsingu um aukið norrænt samstarf um 

heilbrigðisviðbúnað á ráðherranefndarfundi (MR-S) í Stafangri 25. mars 2022. Í yfirlýsingunni er tekið 

fram að norrænu ríkin eigi að hafa með sér samstarf um að efla heilbrigðisviðbúnað, viðnámsþrótt og 

áfallastjórnun á norrænum og evrópskum vettvangi. 

Eftirtalin áherslusvið liggja til grundvallar yfirlýsingunni: 

1. Áfallastjórnun 

2. Markvissari aðstoð í tengslum við óvænta atburði og erfiðleikaástand 

3. Kortlagning á því hvaða tök Norðurlönd hafa á að koma upp bóluefnaframleiðslu 

4. Æfingar og miðlun reynslu 

5. Frumkvæði Norðurlanda að rannsókn í samstarfi við WHO á árangrinum af aðgerðum öðrum en í 

lyfjamálum í faraldrinum 

 

Það er mikilvægt fyrir Norðurlönd að norrænt samstarf sé samhæft aðgerðum Evrópusambandsins, 

m.a. auknum heilbrigðisviðbúnaði Evrópuríkjanna og stofnun HERA (Health Emergency Preparedness 

and Response), og að norrænu ríkin leggi sitt að mörkum til að finna samevrópskar lausnir. Það er því 

mikilvægt að í norrænu samstarfi um heilbrigðisviðbúnað verði leitast við að draga fram góðar lausnir 

sem einnig geta nýst í Evrópusambandinu. 

1. Áfallastjórnun 

Kerfi til að tryggja sameiginlegan skilning á aðstæðum: Á vegum Svalbarðahópsins (sem er skipaður 

fulltrúum heilbrigðisyfirvalda í norrænu ríkjunum og hefur umsjón með samstarfi Norðurlanda á sviði 

heilbrigðisviðbúnaðar í samræmi við norrænan samning þess efnis frá árinu 2002) er nú unnið að 

verkefni sem snýst um að koma upp sameiginlegu norrænu kerfi (mekanisme) til að tryggja 

sameiginlegan skilning á ríkjandi aðstæðum hverju sinni. Með sameiginlegum skilningi norrænu 

ríkjanna á aðstæðum er stuðlað að betri skilningi hvers ríkis um sig á aðstæðum sem upp koma og 

auknum líkum á að brugðist verði rétt við vanda sem skapast á sviði heilbrigðis- og umönnunarmála í 

framtíðinni ásamt því að draga úr óæskilegum afleiðingum slíkra atburða. Finnar hafa forystu um 

þetta verkefni. 

Miðlun gagna (Nordic Commons): Verkefnið Nordic Commons snýst um að koma upp nauðsynlegum 

kerfum til að miðla heilbrigðisgögnum. Vísindamenn og yfirvöld í hverju landi fá þannig öruggan 

aðgang að þessum mikilvægu upplýsingum. Hugsunin er að Nordic Commons geti þjónað sem 

tilraunaverkefni fyrir European Health Data Space og síðar orðið einn hluti þess kerfis. Norræna 

ráðherranefndin hefur styrkt Nordic Commons og fylgist með framvindu verkefnisins eftir formlegum 

leiðum sem komið hefur verið upp í því skyni, en meginábyrgð er í höndum EK-S/MR-S. Finnar og 

Norðmenn hafa forystu um verkefnið. 
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Rannsóknasamstarf og miðlun rannsóknaniðurstaðna (þekkingarþróun í kjölfar covid-19): Í 

faraldrinum hefur komið skýrt í ljós hversu mikilvægt er að byggja á traustri þekkingu þegar 

erfiðleikaástand skapast. Verkefnið verður framhald af norrænu samstarfsverkefni um rannsóknir í 

heilbrigðismálum, „Nordisk forskningssamarbeid for bedre helse 2017–2019“ (Norrænt 

rannsóknasamstarf um betra heilsufar 2017–2019) sem hófst á formennskuári Norðmanna árið 2017. 

Í Danmörku, Svíþjóð og Noregi hafa verið þróaðar leiðir til að aðstoða fólk sem glímir við eftirköst 

covid-smits. Til að sinna sjúklingum með flókin og langvinn einkenni hefur verið komið upp 

sérhæfðum deildum (Danmörk), þverfaglegum teymum (Svíþjóð) og svæðisbundnum sjúkradeildum 

(Noregur). EK-S studdi verkefnið með framlagi að fjárhæð 1 millj. danskra króna. Auk þess hefur verið 

ákveðið að stefna að frekari styrkjum til þess að fjárhæð 1 millj. danskra króna árið 2023 og 1 millj. 

danskra króna árið 2024. Ábyrgð á framkvæmd verkefnisins verður í höndum NordForsk og það er nú 

um það bil að hefjast. Ef áframhaldandi styrkir fást til verkefnisins árin 2023 og 2024 verður starfið 

breikkað þannig að það taki til aukinnar notkunar gagna í klínískum rannsóknum. 

Miðlun gagna og rannsóknarniðurstaðna getur haft mikla þýðingu þegar unnið er að lýsingu og 

skilningi á ríkjandi aðstæðum, og því verður leitast við að tengja og samhæfa þessi þrjú verkefni sem 

hér hafa verið nefnd. 

2. Markvissari aðstoð í tengslum við óvænta atburði og áföll 

Skoðun á framkvæmd gildandi reglna sem leitt getur til hindrana í tengslum við bráðalæknisþjónustu 

yfir landamæri: Norðmenn hafa forystu um úttekt á því hvort gildandi reglur og framkvæmd þeirra 

standi að einhverju leyti í vegi fyrir því að veita megi aðstoð yfir landamæri þegar alvarleg áföll og 

óhöpp verða á Norðurlöndum og í Evrópusambandinu/á Evrópska efnahagssvæðinu. Byggt verður á 

þeirri úttekt við athugun á því hvort gera þurfi breytingar í því skyni að fjarlægja hindranir sem standa 

í vegi norræns samstarfs um heilbrigðisviðbúnað, í samræmi við Norðurlandasamning um það efni. 

Athugunin verður unnin á vegum Svalbarðahópsins. EK-S veitti umboð til þessarar úttektar í júní 

2022. 

Áframhaldandi uppbygging viðbragðshópa og viðbragðsgetu til að veita aðstoð þegar erfiðleikaástand 

skapast: Samstaða ríkir um að í framhaldi af vinnunni við úttekt á hindrunum sem rekja má til ákvæða 

laga og reglugerða skuli norrænu ríkin huga að því hvernig Norðurlönd geti komið sér upp 

sameiginlegum kerfum og viðbragðsgetu til að veita aðstoð á Norðurlöndum, í Evrópu og hugsanlega 

víðar í heiminum og hvernig kynna má reynsluna af norrænu samstarfi í öðrum heimshlutum þar sem 

vilji er til að byggja upp svæðissamvinnu um viðbúnaðarmál. Svalbarðahópnum hefur verið falið að 

fylgja þessu eftir (sjá hér á undan). 

Viðhald og áframhaldandi þróun samskiptalausna: Norðmenn, Svíar og Finnar urðu fyrstu 

Evrópuþjóðirnar til að tengja fjarskiptakerfi sín saman og gera stofnunum sem sinna neyðar- og 

björgunarþjónustu þannig auðveldara fyrir að veita hver annarri liðsinni yfir landamærin. Í öllum 

norrænu ríkjunum er nú unnið að því að koma upp nýjum fjarskiptakerfum á grundvelli 5G-staðalsins 

sem notaður er í almennum farsímakerfum. Þörf er á náinni samhæfingu meðan sú vinna stendur yfir 

til að skerða ekki möguleika stofnana sem sinna neyðar- og björgunarþjónustu til samstarfs yfir 

landamæri í framtíðinni. 

3. Kortlagning á því hvaða tök Norðurlönd hafa á að koma upp bóluefnaframleiðslu 

Þegar hefur verið unnin sameiginleg rannsókn á því hvaða tök eru á að annast rannsóknir, þróun og 

framleiðslu á sviði bóluefna. Það starf hófst í febrúar 2022. Rannsóknin er unnin á vegum 

nýsköpunarmiðstöðvanna í Svíþjóð, Noregi og Finnlandi, auk Statens Serum Institut í Danmörku og 

einkafyrirtækisins Landáss ehf. á Íslandi. Norrænu atvinnumálaráðuneytin höfðu yfirumsjón með 
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framkvæmd rannsóknarinnar. Skýrsla um rannsóknina lá fyrir í júní og verður unnið nánar úr henni á 

vegum EK-S. 

4. Æfingar og miðlun reynslu 

Markmið að því er varðar frekari æfingar í kjölfar Arctic REIHN: Geislavarnaæfingunni Arctic REIHN, 

sem halda átti með þátttöku ýmissa norrænna og evrópskra ríkja, hefur verið frestað um eitt ár vegna 

stríðsins í Úkraínu. Um er að ræða æfingu á björgunarstarfi við aðstæður þar sem geislamengun 

hefur orðið. Með æfingunni gefst tækifæri til að æfa upplýsingaskipti og gagnkvæman stuðning í 

samræmi við Norðurlandasamning um heilbrigðisviðbúnað, m.a. að beita norræna kerfinu um 

meðhöndlun brunasára. Gerð áætlunar um slíkar æfingar Norðurlandanna í framtíðinni er í höndum 

Norðmanna sem hafa um hana samráð við hin norrænu ríkin. Einnig er stefnt að því að á þessu ári 

verði lögð drög að áætlun um reglulegar æfingar á stjórnsýslustigi. Norðmenn hafa forystu um það 

verkefni. 

5. Frumkvæði Norðurlanda að rannsókn í samstarfi við WHO á árangrinum af aðgerðum öðrum 

en í lyfjamálum í faraldrinum 

Frumkvæði Norðurlanda að rannsókn í samstarfi við WHO á árangrinum af aðgerðum öðrum en í 

lyfjamálum í faraldrinum: Norðmenn hafa sem formennskuríki lagt til að Norðurlönd leggi sitt að 

mörkum til þess starfs WHO að meta árangur og félagslegan og efnahagslegan kostnað af 

ráðstöfunum öðrum en í lyfjamálum. Tillagan er nú til skoðunar. 

 

2.3. Umræður og ákvarðanir á vettvangi Haga-samstarfsins um áframhaldandi þróun 

Norrænt samstarf á sviði almannaöryggis og almannavarna er hagnýt samvinna sem fram fer í 

tengslum við svonefnt Haga-samstarf. Ráðherrar sem fara með málefni almannaöryggis og 

almannavarna og fagstofnanir ráðuneytanna vinna náið saman á vettvangi Haga-samstarfsins og er í 

því samhengi hugað reglulega að leiðum til að efla norrænt samstarf um ýmsa þætti þessa 

málaflokks. 

Norrænt samstarf er rótgróið, ríkin vinna náið saman bæði innan einstakra fagsviða og milli þeirra og 

samstarfið er byggt á tíðum samskiptum. Í Haga-samstarfinu er unnið að því að auka viðnámsþrótt 

Norðurlanda og draga úr landamærahindrunum með því að bæta úr veikleikum landanna og efla 

viðbragðsgetu þeirra. Með hliðsjón af ástandinu í Úkraínu eiga sér meðal annars stað nánar og tíðar 

umræður í embættismannahópi Haga-samstarfsins, svo og milli þeirra yfirvalda á Norðurlöndum sem 

annast stjórn björgunar- og hjálparstarfs. 

Þessu til viðbótar á sér stað samvinna milli grundvallarstofnana á þessu sviði innan ramma NORDRED, 

en þar starfa viðbragðsaðilar, heilbrigðisstofnanir og lögregla saman til að tryggja almannaöryggi yfir 

landamæri. 

Samvinna borgaralegra yfirvalda og hernaðaryfirvalda fer fram á vettvangi Haga-samstarfsins og 

norræna varnarmálasamstarfsins NORDEFCO og unnið er að því auka áhrif Norðurlandanna 

sameiginlega í Evrópusambandinu, NATO og öðrum alþjóðastofnunum. Meðal annars leikur 

Almannavarnakerfi Evrópusambandsins, European Union Civil Protection Mechanism, sífellt stærra 

hlutverk í þessu samhengi og þar hafa norrænu ríkin sameinast um „norrænt vegakort“. Með því er 

tryggt að norrænu ríkin hafi sameiginlega vitneskju um hvaða björgunaraðföng eru aðgengileg á 

Norðurlöndum undir merkjum rescEU-samstarfsins og þannig aðgengileg norrænu ríkjunum. 

Norrænt samstarf á sviði almannaöryggis og viðbúnaðarmála byggist á Haga-samstarfinu, en því var 

komið hefur verið á fót með nokkrum yfirlýsingum. Á ráðherrafundi Haga-samstarfsins í desember 
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2021 sameinuðust norrænir ráðherrar sem hafa almannaöryggi með höndum um þróunarmarkmið 

samstarfsins fyrir árin 2022–2024 og er þar um að ræða þrjú áherslusvið með sérstakri hliðsjón af 

aðsteðjandi ógnum. Áherslusviðin þrjú eru 1) Efling almannavarna í ljósi reynslunnar af faraldrinum 

og öðrum nýlegum atburðum á borð við stríðið í Úkraínu, 2) Vandi sem tengist loftslagsbreytingum 

(skógareldar, flóð, öfgakennt veðurfar) og 3) Betri tilhögun HNS (Host Nation 

Support/gistiríkisstuðningur (veittur og móttekinn stuðningur)) til að tryggja skilvirka framkvæmd 

stuðnings yfir landamæri. Þróunarmarkmiðunum er einnig ætlað að stuðla að samfellu starfsins sem 

enn er unnið að í tengslum við þróunarmarkmið Haga-samstarfsins fyrir árin 2019–2021. 

Í undirbúningi þróunarmarkmiða Haga-samstarfsins fyrir árin 2022–2024 er unnið að því samfellt og 

með skipulegum hætti að móta skýrari leiðbeiningar um vinnubrögð á þeim sviðum þar sem það er 

talið skila mestum ávinningi, meðal annars með vinnu starfshópa, miðlun upplýsinga um bestu 

starfshætti, umræðum og námskeiðum. Nefna má eftirtalið: 

1. Heimsfaraldurinn sem reið yfir á öllum Norðurlöndum, og þau erfiðu úrlausnarefni sem 

honum hafa fylgt, hefur varpað skýru ljósi bæði á styrk samstarfsins og hvar nauðsynlegt 

kann að vera að þróa það samstarf og efla enn frekar. Hættuástandið sem skapast hefur eftir 

innrás Rússlands í Úkraínu leiðir okkur fyrir sjónir hversu mikilvægt er að Norðurlönd hafi 

einnig með sér náið samstarf um viðbrögð við áföllum af ólíkasta tagi. Stjórnvöld í Danmörku 

hafa því ákveðið, við vísan til áherslusviðs 1) Efling almannavarna í ljósi reynslunnar af 

faraldrinum og öðrum nýlegum atburðum á borð við stríðið í Úkraínu, að halda norrænan 

vinnufund/námskeið í Kaupmannahöfn 26. september og munu fulltrúar bæði ráðuneyta og 

stofnana sem annast framkvæmd þessara mála hittast þar til að ræða breyttar aðstæður og 

ráðstafanir sem gripið hefur verið til hjá þeim sem stýrt hafa viðbrögðum við alvarlegum 

áföllum undanfarið, auk þess að skiptast á upplýsingum um bestu starfshætti. Á grundvelli 

upplýsinga um bestu starfshætti í norrænu ríkjunum verður settur á fót starfshópur til að 

annast áframhaldandi þróun áfallastjórnunar á vettvangi stefnumótunar stjórnvalda. 

2. Í Íslandi verður námskeiðið Nordic Executive Course haldið í Reykjavík dagana 20.–22. 

september undir yfirskriftinni Nordic cooperation – Facing impact from climate change og 

verða þátttakendur 10–15 frá hverju landi. Námskeiðið tengist vinnunni við að fylgja eftir 

þróunarmarkmiði Haga-samstarfsins 2) Vandi sem tengist loftslagsbreytingum. Helstu 

áhersluatriðin verða loftslagsbreytingar og HNS. Á námskeiðinu flytja yfirmenn almannavarna 

á öllum Norðurlöndum hver sína kynningu, með sérstakri áherslu á ráðstafanir til að takast á 

við afleiðingar loftslagsbreytinga, og þeim kynningum verður fylgt eftir með umræðum um 

túlkun mismunandi áhættu og áhrif loftslagsbreytinga. Umræður og niðurstöður 

námskeiðsins verða nýttar í tengslum við frekari vinnu við þetta þróunarmarkmið. 

Meginumræðuefni verða skógareldar, flóð og skriðuföll. HNS kemur einnig til umræðu 

samkvæmt eðli málsins. 

Þróunarmarkmið 3) í Haga-samstarfinu varðar betri tilhögun HNS á friðartímum og þegar áföll dynja 

yfir. Sænsku almannavarnirnar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), hafa tekið 

saman skýrslu um HNS í nánu samstarfi við starfshóp skipaðan norrænum sérfræðingum. Sú vinna 

byggðist á eldri skýrslu sem gefin var út á vegum MSB og var efni hennar endurunnið og aðlagað 

ástandi dagsins í dag. Í skýrslunni er að finna yfirlit um ýmsa þætti norræns samstarfs og samninga 

sem það byggist á, auk lýsingar á því sem gert hefur verið á sviði HNS í norrænu ríkjunum hverju um 

sig. Í skýrslunni er einnig borið fram „food-for-thought“ og kynntar tillögur um aukið samstarf í bráð 

og lengd í þessum málaflokki. Í fyrsta áfanga er horft til skamms tíma, þ.e. ársins 2024. Þegar fram í 

sækir verður unnin tillaga um málefni sem fella má undir samstarfið frá árinu 2024 og áfram, þar á 

meðal að auka viðbúnaðargetu vegna HNS á Norðurlöndum. 
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2.4. Samhæfing Haga-samstarfsins og norræna varnarmálasamstarfsins NORDEFCO 

Með sífellt flóknara hættu- og ógnarástandi eykst mikilvægi samvinnu milli borgaralegra og 

hernaðarlegra yfirvalda. Borgaraleg og hernaðarleg yfirvöld verða sífellt háðari hvor öðrum og þar 

með verður enn mikilvægara en áður að fjármunir og tiltækur búnaður nýtist sem best þegar áföll 

dynja yfir. Tilgangur þessarar samvinnu borgaralegra og hernaðarlegra yfirvalda – Haga-NORDEFCO-

samstarfsins – er að stuðla að öflugra norrænu samstarfi um heildarvarnir með sameiginlegum 

aðgerðum borgaralegra og hernaðarlegra aðila í mismunandi samhengi. Sameiginlegur skilningur og 

sameiginlegt átak til að auka hæfni okkar til að láta kerfi landanna vinna saman við ólíkar aðstæður 

eru mikilvægir þættir í því að gera okkur hæfari til samstarfs um kraftmikil Norðurlönd. 

Unnið var að aukinni samvinnu borgaralegra og hernaðarlegra yfirvalda undir formennsku 

Norðmanna í Haga-samstarfinu árið 2019. Finnar nýttu formennsku sína bæði í Haga-samstarfinu og 

NORDEFCO árið 2021 til að halda fyrsta Policy Directors-fundinn í október í fyrra, en þar var framtíð 

Haga-NORDEFCO-samstarfsins til umfjöllunar. Helstu áherslumálin í upphafi verða CBRNE (Chemical, 

Biological, Radiological, Nuclear, Explosives) og sameiginlegar æfingar. Í því samhengi var settur á fót 

norræn starfshópur um CBRNE. Hvert ríki skipaði tvo fulltrúa í starfshópinn, einn frá Haga-

samstarfinu og einn frá NORDEFCO. Formenn starfshópsins voru einn fulltrúi borgaralegra yfirvalda á 

Íslandi og einn fulltrúi hernaðarlegra yfirvalda í Noregi. 

Verkefni starfshópsins var að leggja mat á núverandi samstarf á sviði CBRNE. Til að gera okkur hæfari 

til samstarfs um kraftmikil Norðurlönd hefur reynst mikilvægt að vinna að sameiginlegum skilningi og 

sameiginlegu átaki til að auka krafta okkar og hæfni til að láta kerfi landanna vinna saman við ólíkar 

aðstæður. Fyrst og fremst hefur verið hugað að æfingum í þeim tilgangi að finna leiðir til að þróa og 

skipuleggja sameiginlegar aðgerðir á grundvelli samstarfs borgaralegra og hernaðarlegra yfirvalda, 

með sérstakri áherslu á frekari þróun sameiginlegra æfinga. Starfshópurinn hefur tekið saman lista 

yfir æfingar sem þegar hafa komist á eða eru fyrirhugaðar á Norðurlöndunum, með þátttöku frá einu 

eða fleiri ríkjum, og gætu nýst til að efla samstarf borgaralegra og hernaðarlegra yfirvalda um 

málaflokkinn CBRNE. Vinnan takmarkast við æfingar sem fyrirhugað er að halda á árunum 2023–

2024. Í skýrslunni eru taldar upp 12 CBRNE-æfingar og lagt mat á þær með hliðsjón af því hvernig 

þróa mætti þær frekar með því að flétta inn í þær fleiri CBRNE-þætti. Starfshópurinn skilaði skýrslu í 

júní 2022. 

Fjölbreytni starfshópsins, sem er skipaður fulltrúum stofnana sem sinna málefnum CBRNE í öllum 

norrænu ríkjunum, bæði borgaralegra og hernaðarlegra, hefur þegar stuðlað ríkulega að útbreiðslu 

þekkingar um CBRNE-tengdar æfingar á Norðurlöndum. 

Til að fylgja þessu eftir er fyrirhugað að fulltrúar sem starfa sem Policy Director komi saman á fundi í 

Haga-NORDEFCO-samstarfinu í Ósló í október, og þann fund sitja einnig embættismenn sem sinna því 

samstarfi. Á fundinum verða teknar til umfjöllunar niðurstöður úr skýrslu starfshópsins og rætt um 

næstu skref í Haga-NORDEFCO-samstarfinu. 

 

2.5. Vandi sem upp getur komið í tengslum við aðfangaöryggi: rannsókn frá FIIA 

COVID-19-faraldurinn og stríðið í Úkraínu eru áþreifanleg dæmi um hvaða afleiðingar það getur haft 

þegar þjóðir eru jafnháðar vöruflæði milli Evrópuríkjanna og innan Norðurlanda og raun ber vitni. 

Áhrif aukinna efnahagsþvingana eiga eftir að segja til sín í öllu efnahagskerfi heimsins, sem byggist að 

miklu leyti á slíkum viðskiptatengslum. Loftslagsvandinn færist einnig sífellt í aukana og áhrif hans 

munu gera þessa kerfislægu og þjóðhagslegu áhættu enn erfiðari viðfangs á næstu árum. Áhyggjur af 
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aðfangaöryggi hafa beint meiri athygli að norrænu samstarfi. Mikil og náin tengsl Norðurlanda valda 

því að margar þeirra ógna sem nú blasa við norrænu ríkjunum eru sameiginlegar þeim öllum og þess 

eðlis að áföll í einu landanna geta haft mikil áhrif í öllum hinum. Til dæmis getur vel heppnuð netárás 

gegn vinnslukerfi eða dreifikerfi raforku í einu Norðurlandanna truflað afhendingu raforku í hinum 

vegna tengingar þeirra við sameiginlegan orkumarkað sem gerir þau háð hvert öðru þvert á 

landamærin. 

Þessi þróun sýnir skýrt að nauðsynlegt er að efla norrænt samstarf. Í samtengdum kerfum þar sem 

eitt kerfi er háð öllum hinum er samstarf lykillinn að viðnámsþrótti. Án sameiginlegrar nálgunar 

norrænu ríkjanna er hætt við að truflanir af völdum áfalla og röskunar á orkuafhendingu í framtíðinni 

muni hafa neikvæðari áhrif en nauðsynlegt er á öllum Norðurlöndum. 

Norræna ráðherranefndin fól Finnsku alþjóðamálastofnuninni FIIA að vinna grunnrannsókn á þessu 

með það fyrir augum að efla samstarf Norðurlandanna um aðfangaöryggi og viðbúnaðarmál. Yfirskrift 

verkefnisins er „Managing Competitive Interdependence in Northern Europe: Nordic Security of 

Supply in the age of disruption (NOSAD)“. Rannsóknin var fólgin í greiningu á norrænum kerfum til að 

tryggja aðfangaöryggi og viðbúnað gegn vá og því hversu vel þau nýtast í því erfiða ástandi sem nú er 

í alþjóðamálum. Markmiðið er að efla sameiginlegan skilning á hugtökunum aðfangaöryggi og 

viðbúnaður gegn vá og til hvaða veruleika þau vísa, og taka saman hagnýtar tillögur um hvernig efla 

megi framkvæmd og samstarf á þessu sviði á Norðurlöndum. 

Ráðgjafarhópur skipaður fulltrúum allra Norðurlanda skilaði umsögn og breytingatillögum og skýrslan 

var afhent í september 2022. Hún sýnir að norrænu ríkin standa í meginatriðum vel að vígi þegar 

kemur að því að auka samstarfið þeirra í milli. Þótt nokkur munur sé á skipulagi og hugtakanotkun er 

margt sameiginlegt með tilhögun viðbúnaðarmála og aðfangaöryggis í norrænu ríkjunum. Eftirtaldir 

sameiginlegir þættir mynda góðan grundvöll að auknu norrænu samstarfi: 

• Heildarnálgun sem byggist á því að ábyrgð öryggismála er dreifð og í höndum markaðsaðila 

jafnt sem samfélagsstofnana, bæði borgaralegra og hernaðarlegra (whole-of-society). 

• Samhæfing fyrirbyggjandi aðgerða og viðbúnaðarmála þvert á stjórnsýslustofnanir til að gera 

það auðveldara að takast á við áföll og alvarlega atburði (whole-of-government). 

• Sameiginleg nálgun að því er varðar allar tegundir ógna (all-hazard-approach). 

• Sameiginlegt grundvallarviðhorf þess efnis að starf á sviði samfélagsöryggis sé þáttur í því að 

tryggja þanþol og viðnámsþrótt samfélagsins almennt (societal resilience). 

Samstarfsleiðirnar sem nú eru notaðar nýtast ekki nægilega vel til að huga að öllum áföngum í 

viðbúnaðarstarfinu, til dæmis viðbúnaðaráætlunum þar sem meira er horft til framtíðar, vinnu við 

endurreisn eftir áföll og nauðsynlegum lærdómum sem draga þarf af atburðum og æfingum. 

Til að efla samstarf Norðurlandanna um aðfangaöryggi þarf að koma upp sameiginlegum reglum sem 

byggðar eru á norrænum gildum og endurspegla sameiginlegar hugsjónir norrænna samfélaga og 

borgara. Við samningu slíkra reglna er rétt að taka mið af vinnunni sem þegar hefur verið unnin við 

mótun reglna um viðnámsþrótt samfélagsins og af þeirri hagnýtu nálgun sem einkennir norrænt 

samstarf. 

Í skýrslu FIIA er að finna fjórar tillögur um aukið samstarf og upplýsingamiðlun á Norðurlöndum sem 

miðast við að núverandi samstarfsleiðir verði þróaðar enn frekar: 

1. Norrænn rammasamningur um viðnámsþrótt á sviði almannaöryggis. Samningurinn taki til 

ákvæða eldri samninga og starfsemi sem þegar hefur verið komið á, og í honum verði fjallað um 

umfang samstarfsins, markmið þess og hvaða reglur skuli gilda um það. Slíkur rammasamningur 
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getur stuðlað að þróun norræns samstarfs í þessum efnum á grundvelli stefnumörkunar til 

framtíðar. Í tillögunum er einnig bent á að Færeyingar, Grænlendingar og Álandseyingar verði að 

eiga aðild að slíkum samningi. Það er talið mikilvægt meðal annars vegna þess að þær þjóðir eiga 

sem stendur ekki beina aðild að hinu mikilvæga Haga-samstarfi um almannaöryggi. 

2. Samstarf um greiningu á áhættuþáttum og veikleikum gagnvart áföllum. Með því væri vakið til 

vitundar og skilnings á ytri þáttum, ógnum og veikleikum, og þannig stuðlað að sameiginlegri 

heildarmynd af núverandi ástandi og greitt fyrir ákvörðunum sem auðvelda norrænu ríkjunum að 

tryggja að mikilvæg grunnþjónusta í samfélaginu rofni ekki. 

3. Norrænn sjóður um viðnámsþrótt (Nordic resilience fund, NRF). Taka ber til athugunar að stofna 

til sameiginlegs sjóðs sem nýta mætti til að fjármagna margvíslegar aðgerðir þegar áföll dynja 

yfir, til að mynda sameiginleg innkaup, framleiðslu og dreifingu á nauðsynjum. Aðildarríki sjóðsins 

gætu fjármagnað hann sameiginlega með framlögum sem samið væri um til fimm ára og komið 

gætu úr ýmsum áttum (meðal annars frá einkaaðilum) eftir því hvernig til háttar í hverju landi. 

Lagt er til að sjóðnum verði skipuð eigin stjórn sem hafi starfsfólk sér til aðstoðar. 

4. Norrænt tengslanet til að styrkja löndin gegn áföllum, með þátttöku bæði einkaaðila og hins 

opinbera. Tengslanetið myndi einbeita sér að því að verja nauðsynleg aðföng sem eru viðkvæm 

fyrir áföllum og nýta sér sérfræðikunnáttu bæði einkaaðila og opinberra yfirvalda. Tengslanetið 

hefði þann tilgang að tengja saman aðila og stofnanir sem ekki hafa þegar með sér samstarf á 

öðrum vettvangi, og sinna ýmsum málum sem varða aukna vitund um áhættuþætti, 

sameiginlegar æfingar og miðlun þekkingar, ásamt því að byggja upp sameiginlega 

framleiðslugetu og varabirgðir af tækjum og varahlutum eftir því sem þörf þykir á og að því leyti 

sem slíkt gengur ekki gegn ákvæðum um starfsemi á markaði. Norræni sjóðurinn yrði látinn 

standa straum af þessu starfi. 

NOSAD-rannsóknin og tillögurnar sem fram koma í henni verða nú teknar til ítarlegrar umfjöllunar hjá 

yfirvöldum sem annast framkvæmd þessara mála í hverju norrænu ríki um sig. 

 

2.6. Verkefni sem varða breytingar á vinnumarkaði í kjölfar kórónufaraldursins með 

vísan til norræns samnings um skattamál 

Verkefnið hófst í maí og kostnaður við það er greiddur af Stjórnsýsluhindranaráði og 

stjórnsýsluhindranahópi Norðurlandaráðs. Í ráðgjafarhópnum eiga einnig sæti fulltrúar atvinnulífsins. 

Verkefnið verður unnið á árunum 2022–2023 á vegum Resonans Nordic og KPMG. 

Fólk sem sækir vinnu yfir landamæri, vinnuveitendur og yfirvöld glíma enn við skipulagsleg og 

fjárhagsleg vandamál sem sköpuðust þegar launafólk neyddist til að sinna störfum sínum heima við. 

„Nýja normið“ á Norðurlöndum, óháð því hvort uppi eru erfiðleikar eða eðlilegt ástand, felur í sér að 

launavinna á sér í auknum mæli stað á heimilinu og ákvæði núgildandi tvísköttunarsamnings og 

skattareglna eru ekki nægilega vel sniðin að þeim vinnumarkaði sem nú er orðinn til. Ein tillagnanna í 

skýrslu Jan-Erik Enestams um almannavarnir á Norðurlöndum varðar einnig mikilvægi þess að 

endurskoða gildandi reglur, meðal annars á sviði skattlagningar. 

Markmið verkefnisins er að finna lausnir á völdum skattatengdum stjórnsýsluhindrunum í tengslum 

við norræna tvísköttunarsamninginn og ýmsa tvíhliða samninga. Í verkefninu verður einkum hugað að 

skyldum vinnuveitenda og skattlagningu þeirra sem vinna í tveimur eða fleiri norrænum ríkjum. 

KPMG og Resonans Nordic eru nú um það bil að hefja vinnu við að: 

- undirbúa greiningu sem gefa á yfirlit um ástandið um þessar mundir, 
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- afla staðfestingar á vandanum sem við er að glíma frá þeim aðilum sem málið varðar í hverju landi, 

- taka saman greiningar til undirbúnings fundum með fulltrúum hvers ríkis. 

Stefnt er að því að lokaskýrsla með tillögum til breytinga á norræna tvísköttunarsamningnum og 

tvíhliða samningum, með það að markmiði að tryggja betur ferðafrelsi milli Norðurlandanna, liggi 

fyrir eigi síðar en á fyrra árshelmingi 2023. 

Til viðbótar störfum Stjórnsýsluhindranaráðs kemur ýmiss konar starf sem unnið er í einstökum 

löndum og í samstarfi tveggja ríkja. 

 

3. Yfirlit um ákvarðanir og úttektir sem lúta að tillögunum í 

Enestam-skýrslunni 
 

Í apríl 2001, á formennskuári Finna, pantaði Norræna ráðherranefndin yfirlitsúttekt á norrænu 

samstarfi um viðbúnað gegn vá og áfallastjórnun með það fyrir augum að draga lærdóma af 

reynslunni sem aflast hefur í faraldrinum og fá fram markvissar tillögur sem orðið gætu til þess að 

efla norrænt samstarf á þessu sviði. Verkefnið var falið Jan-Erik Enestam, fyrrverandi ráðherra í 

Finnlandi, og fengu samstarfsráðherrar Norðurlanda skýrslu hans afhenta í nóvember sama árs. 

Enestam-skýrslan og tillögurnar sem hún hefur að geyma hafa vakið athygli og komið til umfjöllunar 

og umræðu bæði í einstökum norrænum ríkjum og hjá Norrænu ráðherranefndinni og 

Norðurlandaráði. Þess vegna þykir eðlilegt að taka tillögurnar til umfjöllunar á þessum vettvangi með 

hliðsjón af ráðstöfunum og ákvörðunum, þegar ákveðnum eða fyrirhuguðum, sem tengjast starfi sem 

unnið er í þessum málaflokkum í norrænum stofnunum og á ýmsum öðrum samstarfsvettvangi. 

 

3.1 Tillögur um ábyrgðarskiptingu í Norrænu ráðherranefndinni og um norrænt 

tengslanet (tillögur 1 og 2) 

Ábyrgð á viðbúnaði gegn vá og áfallastjórnun er með ýmsum hætti á Norðurlöndum, en löndin eiga 

það öll sameiginlegt að sú ábyrgð skiptist milli ýmissa stofnana og yfirvalda (fagráðuneytanna og 

undirstofnana þeirra). Yfirumsjón með starfinu er síðan ávallt í höndum ríkisstjórnar og 

forsætisráðherra. Á sama hátt er norrænu samstarfi um viðbúnað gegn vá sinnt á ýmsum vettvangi 

og með mismunandi formi, bæði innan Norrænu ráðherranefndarinnar og á vegum annarra stofnana, 

og má þar nefna Haga-samstarfið, NORDEFCO og svonefndan Svalbarðahóp. 

Ríkisstjórnir Norðurlanda eru sammála um að aukið samstarf eigi að fara fram innan þeirra stofnana 

sem þegar eru starfandi og því sé ekki æskilegt að koma á fót nýju formlegu skipulagi fyrir slíkt 

samstarf eða flytja ábyrgð frá þeim yfirvöldum og stofnunum sem nú hafa mismunandi þætti þessa 

starfs með höndum. Ríkisstjórnirnar telja það þjóna litlum tilgangi að fela samstarfsráðherrum 

Norðurlanda að sinna samstarfi um viðbúnað gegn vá og almannaöryggi eða stofna til sérstakrar 

ráðherranefndar í því skyni. 

Eins og fram kemur hér á undan (sjá lið 2.1) hafa samstarfsráðherrarnir engu að síður komið sér 

saman um að efla eigið hlutverk þegar áföll dynja yfir til að stuðla að því að sem mest tillit sé tekið til 

samnorrænna sjónarmiða í tengslum við áfallastjórnun. Þetta verður gert með beinum viðræðum 

samstarfsráðherranna, sem hafa einnig sammælst um ráðstafanir til að geta komið saman á fundi 

með stuttum fyrirvara. Fastar venjur hafa einnig mótast um hröð og skilvirk samskipti milli stofnana 
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og yfirvalda á Norðurlöndum sem sinna einstökum þáttum þessa málaflokks. Það er því talið þjóna 

litlum tilgangi að stofna til nýrra, formlegra leiða til að eiga slík samskipti þegar neyðarástand 

skapast. 

 

3.2 Tillaga um betri tilhögun samstarfs milli hins opinbera, einkafyrirtækja og 

félagasamtaka (tillaga 3) 

Norræna ráðherranefndin hefur undanfarin ár unnið að því að auka samstarf sitt við einkafyrirtæki 

með samskiptum og viðræðum af ýmsum tagi, einkum í tengslum við vinnuna að framtíðarsýn 2030. 

Samstarf er einnig milli hins opinbera og félagasamtaka á ýmsum sviðum áfallastjórnunar og 

almannavarna. Þá miðla ríkin stöðugt í milli sín þekkingu og reynslu í tengslum við samstarf um ólíka 

þætti málaflokksins. Engu að síður er ástæða til að skoða betur hvernig gera má starfið 

kerfisbundnara og þróa það áfram. Hér er ástæða til að nefna að í NOSAD-skýrslunni um viðbúnað og 

aðfangaöryggi, sem út kom nýlega (sjá lið 2.5), er lagt til að komið verði á fót sérstöku tengslaneti í 

samstarfi hins opinbera og einkaaðila með aukið aðfangaöryggi fyrir augum. Sú tillaga verður tekin til 

nánari skoðunar í tengslum við umfjöllun um skýrsluna og aðrar tillögur hennar og vinnuna við að 

fylgja þeim eftir. 

 

3.3 Tillaga um sérstakt norrænt ferðavottorð (tillaga 4) 

Hömlur sem lagðar voru á ferðir yfir landamæri Norðurlanda í faraldrinum gerðu einstaklingum, 

fyrirtækjum og stofnunum erfitt fyrir, sérstaklega á landamærasvæðunum. Smám saman voru þó 

settar reglur um undanþágur og tilslakanir frá þeim hömlum á grundvelli ákveðinna viðmiða sem 

skilgreind voru jafnóðum. Tillagan um norrænt ferðavottorð sem nota megi þegar neyðarástand 

skapast og hætta er á að ferðafrelsi verði skert á ný miðast við að draga úr hættunni á óvissu og 

seinkunum áður en samkomulag næst um undanþágur. 

Yfirvöld sem annast þennan málaflokk hafa enn sem komið er ekki tekið tillöguna um norrænt 

ferðavottorð til ítarlegrar umfjöllunar. Þó liggur fyrir að ýmis erfið álitamál vakna í tengslum við 

tillöguna, jafnt að því er varðar ráðstafanir sem hugsast getur að gripið verði til annars staðar (ekki 

síst á vettvangi Evrópusambandsins) og viðmið sem ráða eiga útgáfu slíkra vottorða, svo og 

jafnræðissjónarmið o.fl. 

Þess má einnig geta að stjórnvöld í Svíþjóð og Danmörku gáfu fyrr á árinu út sameiginlega yfirlýsingu 

um svonefnd „flutningagöng“, en þar er átt við flutningaleiðir til Borgundarhólms gegnum Svíþjóð og 

milli suður-Svíþjóðar og alþjóðaflugvallarins í Kastrup. Útfærsla og framkvæmd þeirra ráðstafana 

getur ef til vill orðið fyrirmynd sambærilegrar tilhögunar annars staðar. 

Með hliðsjón af reynslunni úr faraldrinum hefur nú einnig samist um að efla gagnkvæm samskipti og 

samráð einmitt í þeim tilgangi að standa betur að vígi ef vandamál spretta upp vegna skerðinga á 

ferðafrelsi yfir landamæri, samanber ofangreinda lýsingu á hlutverki samstarfsráðherra Norðurlanda 

þegar áföll dynja yfir (sjá lið 2.1). 

 

3.4 Tillögur að ráðstöfunum í heilbrigðismálum (tillögur 5 og 6) 

Norrænt samstarf um heilbrigðisviðbúnað er afar víðtækt og ýmsar nýjar ráðstafanir hafa verið 

gerðar eftir faraldurinn eins og fram kemur hér á undan (sjá lið 2.2). Á fyrra helmingi ársins var unnið 

að sameiginlegri norrænni athugun á bóluefnaframleiðslu og verður henni fylgt eftir á næstunni. 
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Spurningunni um sameiginleg lyfjainnkaup verður hins vegar að svara í samhengi við ráðstafanir af 

því tagi á vettvangi Evrópusambandsins. 

Að því er varðar varabirgðir af lækningavörum fylgja norrænu ríkin mismunandi tilhögun. Tillagan um 

sameiginlegar varabirgðir Norðurlandanna vekur ýmis álitamál um grundvallarreglur og hagnýt atriði 

sem ekki hefur verið leyst úr. 

 

3.5 Tillaga um norrænt samstarf um viðbúnað gegn vá og almannavarnir í Norður-

Atlantshafi og á norðurskautssvæðunum (tillaga 7) 

Álitamál sem varða viðbúnað í Norður-Atlantshafi og á norðurskautssvæðunum eru rædd á ýmsum 

öðrum vettvangi en í samstarfi Norðurlanda eingöngu, meðal annars í Norðurskautsráðinu og hjá 

NATO. Þess vegna er talið þjóna litlum tilgangi að leggja áherslu á þessi málefni á vettvangi norræns 

samstarfs sérstaklega. Aftur á móti má láta þess getið hér að með hugsanlegri aðild Finna og Svía að 

NATO styrkist rödd Norðurlanda í allri umfjöllun um slík mál á norðurslóðum, og í því samhengi má 

einnig vísa til vinnunnar sem nú stendur yfir við að auka samhæfingu Haga-samstarfsins og 

NORDEFCO. 

 

3.6 Tillaga um sérstaka ráðherranefnd um innviðamál (tillaga 8) 

Ríkisstjórnir Norðurlanda hafa til umfjöllunar og umræðu hvort rétt sé að stofna til sérstakrar 

ráðherranefndar um samgöngumál. Meðan það mál er enn óútkljáð er talið óraunhæft og þjóna 

litlum tilgangi að hefja umræður um sérstaka ráðherranefnd um innviðamál. 

 

3.7 Tillaga um breytingar á ákvæðum laga og milliríkjasamninga með tilliti til starfa sem 

fela í sér bæði staðvinnu og fjarvinnu yfir landamæri (tillaga 9) 

Í faraldrinum kom skýrt fram að þörf væri á að breyta ákvæðum gildandi samninga og löggjafar á 

sviðum á borð við vinnu, skattlagningu, lífeyrismál og almannatryggingagreiðslur. 

Stjórnsýsluhindranaráð hefur ásamt stjórnsýsluhindranahópi Norðurlandaráðs hleypt af stokkunum 

eigin verkefni þar sem þessi mál verða skoðuð. Sjá umfjöllun um verkefnið hér á undan (liður 2.6.). 

Þegar lokaskýrsla úr því verkefni liggur fyrir, sem væntanlega verður á fyrra árshelmingi 2023, verða 

tillögur sem þar kunna að koma fram teknar til vandlegrar athugunar hjá norrænu ríkisstjórnunum. 

 

3.8 Tillögur um menningar- og tungumálasamstarf (tillögur 10 og 11) 

Í Enestam-skýrslunni er áhersla lögð á að menning, rannsóknir, kennsla, tómstundir og tungumál hafi 

mikla þýðingu einnig í tengslum við viðbúnað gegn vá og áfallastjórnun. Öll þessi svið eru afar 

mikilvægur grundvöllur þess að viðhalda og efla sjálfsmynd, samstöðu og gagnkvæmt traust 

Norðurlandabúa og hafa því mikla þýðingu fyrir allt norrænt samstarf. Mikil samstaða er um að þessi 

svið eigi einnig framvegis að vera meginatriði í samstarfi Norðurlandaþjóða. 
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3.9 Tillaga um að kanna hvort minni hópur ríkja geti sameinast um ráðstafanirnar sem 

lagðar eru til (tillaga 12) 

Nú þegar eru til ýmsar samstarfsleiðir sem einstök ríki og héruð á Norðurlöndum geta nýtt sér. Með 

öðrum orðum stendur ekkert í vegi fyrir þessu. Komið gæti til greina að gera samstarf af því tagi að 

formlegum hluta samstarfs á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar, en þá yrði að vega hugsanlega 

ókosti – til dæmis hættuna á að formlegt samstarf veikist og verði brotakenndara – á móti því aukna 

gildi sem slík tilhögun gæti haft og að nauðsynlegt gæti reynst að breyta Helsingforssamningnum. 

 

4. Niðurstaða 
 

Undanfarin ár hefur komið skýrt fram hvaða þýðingu ríkjasamstarf og svæðasamstarf hefur þegar 

erfiðleikar steðja að. Þegar áföll af ýmsu tagi dynja yfir verður okkur ljóst hversu mikilvægt er að 

vinna að úrlausn slíks vanda með okkar nánustu samstarfsaðilum, bæði innan Evrópusambandsins og 

NATO og í samvinnu við þær stofnanir, og eins í okkar nánu norrænu fjölskyldu. Í þessum erfiðu 

aðstæðum hefur norrænt samstarf sannað tilgang sinn og styrk. Áföllin hafa jafnframt dregið skýrt 

fram vandann sem við er að glíma og þörfina á að efla samstarf okkar enn frekar. Mikilvægt er að við 

lærum af þessari reynslu, jafnt góðri sem slæmri. 

Eins og ljóst má vera af umfjölluninni hér á undan eru vandamálin sem við er að glíma í norrænu 

samstarfi um viðbúnað gegn vá og áfallastjórnun, og færar leiðir til að efla það samstarf enn frekar, 

snar þáttur í samstarfi ríkisstjórna og fagyfirvalda á Norðurlöndum. Í tengslum við það starf hafa 

ríkisstjórnirnar fengið sendar ýmsar mikilvægar umsagnir og tillögur, meðal annars frá 

Norðurlandaráði og í skýrslum sem teknar hafa verið saman að beiðni Norrænu 

ráðherranefndarinnar. Í yfirlýsingunni sem norrænu forsætisráðherrarnir gáfu út í nóvember 2021 var 

ríkisstjórnum landanna falið að leggja sérstaka áherslu á að fylgja þessu starfi eftir. 

Í þessari greinargerð höfum við gert grein fyrir því hvernig sú vinna fer fram, með almennu yfirliti um 

ráðstafanir sem gripið hefur verið til, ákvarðanir sem teknar hafa verið, úttektir sem farið hafa fram 

og verkefni sem unnið er að og haldið verður áfram á einstökum fagsviðum og á ýmsum 

samstarfsvettvangi, bæði innan og utan Norrænu ráðherranefndarinnar. 

Eins og þegar hefur komið skýrt fram eru ríkisstjórnir landanna á einu máli um að málefni viðbúnaðar 

gegn vá eigi áfram að vera í höndum fagyfirvalda á hverju sviði. Ekki þarf að taka fram að yfirumsjón 

með viðbrögðum við áföllum hverju sinni er í höndum forsætisráðherranna. Nú hefur hins vegar verið 

skýrt betur en áður hvernig hlutverk og ábyrgð samstarfsráðherranna er háttað í þessum málum, og 

felur það í sér að þeim er sérstaklega ætlað að halda samnorrænum sjónarmiðum á lofti þegar áföll 

dynja yfir, án þess að ganga inn á starfsvið fagyfirvalda þannig að til tvíverknaðar komi. 

Eins og getið er í þessari greinargerð hafa ríkisstjórnir Norðurlandanna og fagyfirvöld á hverju sviði 

ekki komist hjá því, í mati sínu á þeim fjölmörgu tillögum og ráðleggingum sem fram hafa komið, að 

leggja eigið mat á mismunandi kosti og taka tillit til margvíslegra þátta, meðal annars mismunandi 

stofnanauppbyggingar og ábyrgðarskiptingar í norrænu ríkjunum. Því má ljóst vera að ekki hefur 

reynst unnt að koma öllum slíkum tillögum til framkvæmda óbreyttum. Tillögur sem stjórnvöld telja 

ekki rétt að koma í framkvæmd nýtast þó einnig sem örvandi framlag til sameiginlegrar ígrundunar og 

í áframhaldandi starfi. 

Það er sömuleiðis afar mikilvægt að minna á að vinnan við að efla norrænt samstarf um viðbúnað 

gegn vá og áfallastjórnun er sleitulaust verkefni. Eins og fram kemur hér á undan hafa ýmsar 
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ákvarðanir verið teknar sem bera einmitt vott um að einhugur ríkir um stefnu og áherslur 

áframhaldandi starfs. Í greinargerðinni er einnig vísað til skýrslna sem nýlega hafa komið út (um 

aðfangaöryggi, liður 2.5) eða væntanlegar eru á næstunni (um vinnumarkað og skattamál, liður 2.6) 

og verða teknar til umfjöllunar og jafnvel ákvörðunar þegar fram líða stundir. 

Af þessum sökum má ekki líta á þessa greinargerð sem endanlega niðurstöðu, heldur sem yfirlit um 

stöðu málanna sem unnið er að um þessar mundir. Upplýsingum um frekari þróun samstarfs í 

þessum málaflokki verður komið á framfæri með reglulegu millibili. Það skiptir sköpum að við horfum 

saman fram á veginn og höldum áfram uppbyggilegum umræðum á öllum stigum um hvernig við 

getum, einnig á þessu sviði, stigið frekari sameiginleg skref til að stuðla að framtíðarsýn okkar um 

Norðurlönd sem sjálfbærasta og best samþætta svæði heims.  
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Fylgiskjöl 
 

1. Yfirlit um hópa og stofnanir í samfélaginu sem annast norrænt samstarf um viðbúnað gegn vá 

2. Yfirlýsing forsætisráðherranna í nóvember 2021 

3. Yfirlýsing samstarfsráðherranna í júní 2022 

4. Yfirlýsing heilbrigðisráðherranna í mars 2022 

5. Haga-samstarfið: Niðurstöður ráðherrafundarins í desember 2021 

6. Þróunarmarkmið Haga-samstarfsins 

 

Fylgiskjal 1. Yfirlit um hópa og stofnanir í samfélaginu sem annast norrænt samstarf um 

viðbúnað gegn vá 

Viðbúnaður í heilbrigðismálum 

• Ráðherranefnd um félags- og heilbrigðismál (MR-S): Ráðherranefndin kemur saman bæði á 

formlegum og óformlegum fundum þegar erfiðleikaástand skapast. 

• Embættismannanefnd um félags- og heilbrigðismál (EK-S): Nefndin fjallar reglulega um 

heilbrigðisviðbúnað. 

• MR-S hefur efnt til viðræðna við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um 

heilbrigðisviðbúnað. 

• WGEMA: Norrænn starfshópur um verðlagningu og opinbera styrki á sviði lyfjamála. Norrænt 

samstarf milli lyfjastofnana landanna. 

• Svalbarðahópurinn: Starfsemi hópsins byggist á Norræna samningnum um 

heilbrigðisviðbúnað sem var undirritaður árið 2002, sjá hér: 

https://www.norden.org/is/information/umbod-norraens-vidbunadarhops-svidi-

heilbrigdismala-svalbardahopsins 

• Samkomulag um sameiginleg lyfjakaup (NO, DK, IS) – komst til framkvæmda árið 2018. 

Samkomulagið má lesa hér: https://sum.dk/Media/8/9/Intentionsaftale-ml-Norge-og-

Danmark-faelles-indkoeb-af-medicin.pdf; Upplýsingar um síðustu sameiginleg útboð: - 

https://amgros.dk/viden-og-analyser/artikler/andet-faelles-nordiske-udbud-paa-

laegemidler-afsluttet/ 

• Norrænn hópur um heilbrigðisstarfsfólk, sjá: https://www.valvira.fi/web/en/-/nordic-

cooperation-meeting-focused-on-cross-border-mobility-of-health-care-professionals 

Norrænt samstarf á sviði dómsmála og samfélagsöryggis: Haga-samstarfið 

• Norrænt samstarf um skógarelda og elda sem kvikna í náttúrunni 

• Norrænt samstarf um varnir gegn eiturefnum, sýklum, geislun og kjarnorku (CBRN) 

• Norrænt samstarf um neyðarfjarskipti – sjá NORDRED 

• Haga-NORDEFCO: stefnt að auknu norrænu samstarfi um heildarvarnir með sameiginlegu 

framlagi borgaralegra og hernaðarlegra yfirvalda 

https://www.norden.org/is/information/umbod-norraens-vidbunadarhops-svidi-heilbrigdismala-svalbardahopsins
https://www.norden.org/is/information/umbod-norraens-vidbunadarhops-svidi-heilbrigdismala-svalbardahopsins
https://sum.dk/Media/8/9/Intentionsaftale-ml-Norge-og-Danmark-faelles-indkoeb-af-medicin.pdf
https://sum.dk/Media/8/9/Intentionsaftale-ml-Norge-og-Danmark-faelles-indkoeb-af-medicin.pdf
https://amgros.dk/viden-og-analyser/artikler/andet-faelles-nordiske-udbud-paa-laegemidler-afsluttet/
https://amgros.dk/viden-og-analyser/artikler/andet-faelles-nordiske-udbud-paa-laegemidler-afsluttet/
https://www.valvira.fi/web/en/-/nordic-cooperation-meeting-focused-on-cross-border-mobility-of-health-care-professionals
https://www.valvira.fi/web/en/-/nordic-cooperation-meeting-focused-on-cross-border-mobility-of-health-care-professionals
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Aðfangaviðbúnaður 

• NordBER: samstarf um viðbúnað og áfallastjórnun á sviði raforkuafhendingar milli yfirvalda 

sem annast viðbúnaðarmál og fyrirtækja sem fara með kerfisábyrgð 

• Nord Pool – rekstrarkerfi sameiginlegs raforkumarkaðar Norðurlandanna og 

Eystrasaltsríkjanna 

• Samningur um vöru- og þjónustuafhendingu þegar neyð steðjar að – Finnland–Noregur, 

Finnland–Svíþjóð, Noregur–Svíþjóð 

Björgunarþjónusta 

• NORDRED: samstarf um björgunarþjónustu milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og 

Svíþjóðar. 

• Neyðarnet: neyðarnetin í Finnlandi (Virve), Svíþjóð (Rakel) og Noregi (Nødnett) eru öll 

samtengd 

• Barents Rescue: Agreement on Cooperation within the Field of Emergency Prevention, 

Preparedness and Response in the Barents Region (Finnland, Noregur, Svíþjóð) 

• Vestnorrænt samstarf um sjúkraflug (Grænland, Ísland og Færeyjar) 

Samskipta- og upplýsingamál 

• Nordic Working Group on Public Communication 

Norrænt varnarsamstarf 

• NORDEFCO: formlegt varnarsamstarf norrænu ríkjanna fimm 

• SKANDIA-ráðstefnan: Fjallar um mál sem varða þróun samstarfs um heimavarnarlið 

sjálfboðaliða í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Að auki eiga heimavarnarskólar þessara þriggja 

landa með sér samstarf á vettvangi SAMSKANDIA, m.a. um þróun sérnámskeiða, 

nemendaskipti, samnorrænt námskeið yfirmanna og hagnýtingu reynslunnar úr starfi 

skólanna með viðbragðsæfingum. 

• Hanaholmen-verkefnið: Samstarf Svía og Finna um almannavarnir og neyðarviðbúnað. Sjá: 

https://www.hanaholmen.fi/wp-content/uploads/2022/06/Hanaholmen-initiativet-

brochure_06_22.pdf 

Viðbúnaður vegna öfgaveðurs og varnir gegn bruna 

• Norrænn brunavarnafundur 

• NORDEX: Norræn samstarfsnefnd um opinbert eftirlit með eldfimum og sprengifimum 

vörum. Vettvangur þar sem fulltrúar ráðuneyta á Norðurlöndum geta haft með sér samstarf 

og miðlað reynslu sín í milli. 

• NKS-ATEX: Norræn nefnd sem samhæfir úrlausn öryggismála á sviði sprengihættu. Nefndin er 

óformlegur vettvangur þar sem stjórnendur norrænna ríkisstofnana geta haft með sér 

samstarf og miðlað reynslu sín í milli. Meginviðfangsefni nefndarinnar er framkvæmd ATEX-

tilskipana Evrópusambandsins um sprengifimt umhverfi. 



 

20 
 

• Norrænir fundir um flutning hættulegra efna. Fundirnir eru óformlegur vettvangur þar sem 

stjórnendur norrænna ríkisstofnana geta haft með sér samstarf og miðlað reynslu sín í milli. 

• EPPR-starfshópur Norðurskautsráðsins (Emergency Prevention, Preparedness and Response) 

(í hópnum sitja einnig fulltrúar ríkja utan Norðurlanda) 

Rannsóknasamstarf 

• Norrænar kjarnorkuöryggisrannsóknir (NKS): samstarfsvettvangur um kjarnorkuöryggi 

(geislavarnir og viðbúnað gegn óhöppum) 

Sjá: https://www.folketingstidende.dk/samling/20211/redegoerelse/R5/20211_R5.pdf 

 

Fylgiskjal 2. Yfirlýsing forsætisráðherranna í nóvember 2021 

Nordic Prime Ministers’ joint statement on deepening cooperation in the field of security 

of supply and preparedness, 3 November 2021 

Nordics together: more secure and better prepared to meet future challenges 

The global pandemic has emphasized the need for international, European, regional, as well as 

bilateral cooperation to complement our national and local perspectives. The Nordic family forms a 

natural group to this end. In the light of the pandemic, this is particularly relevant today in the field 

of security of supply and preparedness. 

We, the Prime Ministers of the Nordic countries and Greenland, the Faroe Islands and Åland, are 

committed to further deepening our cooperation with respect to the critical functions and services 

of our societies. 

We underline the importance of an all-hazard approach, covering the whole threat spectrum and 

preparing for all kinds of emergencies and crises caused by man or nature. This entails, for example, 

measures to ensure that the water running from our taps is clean, that our food security is 

maintained, and that our energy systems are sustainable, robust and capable of withstanding 

disruptions. Furthermore, this implies actions to secure the functioning of our digital networks and 

critical digital services, including financial infrastructure, as well as vital logistical supply routes. 

Moreover, as we have recently experienced, reliable supply of critical medical equipment and 

medicines is crucial in a pandemic. 

We must prepare for scenarios that require immediate crisis responses and emergency resources, be 

it in the form of major fires, floodings, incidents involving chemical, biological, radiological and 

nuclear risks, or other accidents and hazards, recognizing also the risks imposed by climate change. It 

is equally important that we keep on working together to ensure continuous access to global supply 

chains, in the frames of strengthening our open economies. In light of the pandemic, we also 

acknowledge the importance of striving to ensure the availability of critical professional labour force, 

recognizing that in particular for our border regions cross-border mobility is crucial in this respect. 

The Nordic countries also include very sparsely populated and isolated communities, representing 

additional challenges to logistics and requiring active coordination between the countries. 

Our Nordic welfare societies provide a stable foundation to meet crises situations and unexpected 

circumstances. Well-functioning institutions, open and transparent structures and high levels of 

https://www.folketingstidende.dk/samling/20211/redegoerelse/R5/20211_R5.pdf
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education and equality all feed in to societal resilience, flexibility, and the capability to repel, respond 

to and bounce back from crisis. 

Nordic cooperation is already extensive in many areas that support building more resilient and 

secure societies. The Nordic Council of Ministers provides a platform to collaborate on many 

different topics. In addition, other structures are crucial, such as the Haga cooperation on issues 

related to civil preparedness and rescue services, NORDEFCO with respect to defence, as well as the 

Svalbard group on health preparedness. 

In relation to strengthening civil protection, health preparedness, as well as other aspects of 

preparedness, we also underline the vital role of the European Union Civil Protection Mechanism and 

the European Health Union, both for the Nordics and on the European level as a whole. It is also 

worth noting the cooperation among Nordic countries within other formats and contexts, the Arctic 

Search and Rescue Agreement being one example of such arrangements. The Nordic countries can 

lead by example, thereby contributing to European efforts that are crucial for our resilience and 

preparedness. 

Still, we can do more together. To this end, our national authorities working with questions related 

to security of supply and preparedness have undertaken to explore together, among other things, 

the following possible directions with a view to enhanced Nordic cooperation: 

• The ways and means of securing information exchange, shared situational awareness and 

dialogue as early as possible, on all possible scenarios and throughout the entire crisis 

situation/circumstances 

• Mapping the potential forms of cooperation to best utilize the capacities to prepare for, 

respond to and manage medical urgencies, thus contributing also to a stronger European 

preparedness 

• Cooperation within supplies and logistics contingency planning and crisis management 

• Pooling of resources and structures, when feasible and bringing operational synergies 

• Further developing joint exercises and training programs 

To support the endeavour, we have commissioned a baseline study with the task to map the present 

situation of Nordic cooperation in security of supply and preparedness, as well as to scan for new 

cooperation potential without duplicating existing structures. Our aim is to become the most 

sustainable and integrated region in the world by 2030. Cooperation makes us stronger, better 

prepared and more secure. We, the Nordics, together. 

 

Fylgiskjal 3. Yfirlýsing samstarfsráðherranna í júní 2022 

Yfirlýsing norrænu samstarfsráðherranna um samstarf á hættu- og neyðartímum, 27. júní 

2022 

Tveggja ára heimsfaraldur sýndi hversu mikilvægt alþjóðlegt og svæðisbundið samstarf er þegar 

alvarleg heilbrigðisvá steðjar að. Innrás Rússlands í Úkraínu minnir okkur á að stríð í nágrenni okkar er 

ekki aðeins fræðilegur möguleiki. Þegar áföll af ýmsu tagi dynja yfir verður okkur ljóst hversu 

mikilvægt er að vinna að úrlausn slíks vanda með okkar nánustu samstarfsaðilum, bæði innan 

Evrópusambandsins og NATO og í samvinnu við þær stofnanir, og eins í okkar nánu norrænu 

fjölskyldu. 
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Í þessum erfiðu aðstæðum hefur norrænt samstarf sannað tilgang sinn og styrk. Um leið sáum við að 

í faraldrinum stóðu samfélög okkar frammi fyrir ýmsum nýjum úrlausnarefnum. Mörg þeirra snertu 

einnig norrænt samstarf, ekki síst vegna takmarkana á ferðafrelsi yfir landamæri sem er einn 

hornsteina þessa samstarfs. Við erum á einu máli um að við verðum að draga lærdóm af þessari 

reynslu, jafnt góðri sem slæmri. Það á að vera einfalt að lifa, vinna og stunda nám og atvinnurekstur 

þvert á landamæri Norðurlanda. 

Í yfirlýsingu sinni í nóvember 2021 lögðu norrænu forsætisráðherrarnir á það áherslu að styrkja þyrfti 

samstarf okkar um viðbúnað og viðbrögð við áföllum enn frekar. Ábyrgðin liggur hjá viðkomandi 

fagyfirvöldum landanna og nú stendur yfir vinna við frekari þróun innan mismunandi sviða Norrænu 

ráðherranefndarinnar, ekki síst heilbrigðissviðsins, sem og á öðrum vettvangi samstarfsins, svo sem 

innan hins svonefnda Haga-samstarfs um almannavarnir og norræna varnarmálasamstarfsins 

NORDEFCO. Þegar áföll steðja að munu ábyrg yfirvöld innan hvers lands vinna náið með norrænum 

samstarfsaðilum sínum. 

Við, samstarfsráðherrar Norðurlanda, 

• höfum fengið það verkefni frá forsætisráðherrum okkar að leiða og samræma vinnuna við að 

uppfylla framtíðarsýnina um að Norðurlönd verði sjálfbærasta og samþættasta svæði heims 

2030. Það á einnig við á erfiðleikatímum. Því fylgjumst við náið með þeirri vinnu sem nú 

stendur yfir við að efla samstarfið um viðbúnað gegn vá. 

• berum mikilvæga ábyrgð á að halda samnorrænum sjónarmiðum á lofti, bæði í samskiptum 

ríkjanna og innan ríkisstjórna okkar, og gera skýra grein fyrir úrlausnarefnum og tækifærum 

sem við blasa, ekki síst þegar erfiðleikar steðja að. 

• áttum í faraldrinum frumkvæði að nánara samráði um þau úrlausnarefni sem upp komu og 

höfum reynslu af því hve mikilvæg góð upplýsingamiðlun er áður en ákvarðanir eru teknar 

innanlands sem snerta ferðafrelsi yfir landamæri okkar eða hafa með öðrum hætti áhrif á hin 

norrænu löndin. 

• munum halda þessu samráði áfram og byggja ofan á reynsluna af faraldrinum. Með þessu 

viljum við stuðla að því að bregðast megi við nýjum áföllum með því að sameinast um 

aðgerðir til að forðast eftir föngum að nauðsynlegar ákvarðanir sem teknar eru sem þáttur í 

viðbrögðum við áföllum bitni á ferðafrelsi yfir landamæri. Í þessu sambandi höfum við 

sameiginlega hagsmuni og sérstaka ábyrgð gagnvart ástandinu á landamærasvæðum okkar. 

• erum því á einu máli um að þegar erfiðleikar koma upp skuli sitjandi formaður, að eigin 

frumkvæði eða að ósk annars norræns ríkis, sjá til þess að við eigum fund sem 

samstarfsráðherrar til að stuðla að skjótum og góðum samskiptum og að sem mest tillit verði 

tekið til samnorrænna sjónarmiða. 

• berum einnig sérstaka ábyrgð á málum er varða stjórnsýsluhindranir. Þess vegna hefur 

Stjórnsýsluhindranaráð fengið nýtt og aukið umboð til að fyrirbyggja hindranir sem standa í 

vegi ferðafrelsi yfir landamæri norrænu ríkjanna og stuðla að afnámi þeirra. Við höfum átt 

frumkvæði að nánara samráði við ráðið, bæði við eðlilegar kringumstæður og þegar 

erfiðleikar skapast. 

Framtíðarsýn okkar um Norðurlönd sem sjálfbærasta og samþættasta svæði heims skuldbindur okkur 

til að tryggja að allar ákvarðanir okkar taki mið af norræna sjónarhorninu og að á erfiðleikatímum 

vinnum við eins náið saman og hægt er og stöndum vörð um hið nána norræna samfélag okkar. Sem 

samstarfsráðherrar Norðurlanda munum við axla þessa ábyrgð saman. 



 

23 
 

Fylgiskjal 4. Yfirlýsing heilbrigðisráðherranna í mars 2022 

Declaration from the Nordic Ministers of Health: 

HEALTH PREPAREDNESS AND RESILIENCE IN THE NORDICS 

25 March 2022 

We, the Ministers of Health of the Nordic countries, call for a further strengthening of Nordic 

cooperation with the aim of strengthening the health preparedness and resilience in the Nordics 

and Europe as a whole. 

Building on the Joint Statement by the Nordic Prime Ministers on extending the cooperation in the 

field of security of supply and preparedness, we underline the vital role of the European Union and 

its efforts towards enhancing health preparedness and crisis response. This includes research and 

development, industrial scale up, and securing an open strategic autonomy for all medical 

countermeasures. We also recognise free movement and trade as principles in our efforts to 

strengthen the resilience and preparedness of our societies. 

European cooperation has proved to be fundamental in tackling the Covid 19 pandemic. The efforts 

of Team Europe, both in securing timely vaccines to our population and in sharing vaccines with low- 

and mid-income countries, have been vital. This includes providing financial support to COVAX. While 

recognising health as a national competence, we are certain the European Health Union and 

associated initiatives will make Europe, including the Nordic countries, more resilient towards future 

health emergencies. We welcome the Health Emergency Preparedness and Response Authority, 

HERA. We are committed to making European cooperation a success and contributing to the 

European initiatives with our long-standing experience of Nordic cooperation on health 

preparedness, multi-sectoral cooperation, cross-border assistance, and development of operational 

capacities. The Nordic countries` contributions to assist Ukraine, made possible by the EU's 

infrastructure such as the UCPM and the EWRS, is a sound example of efficient European 

cooperation. 

We, the Nordics, have a unique relationship and cooperate extensively in many areas supporting 

resilience, preparedness, and crisis response. A joint Nordic feasibility study on innovation, 

development, and production capacity of vaccines, has recently been launched. We are frontrunners 

on the secure exchange of health data and data driven research and innovation. Together we can 

develop health data into a common good. This will progressively strengthen our health systems and 

our research. Through research and data sharing, the Nordic countries have a unique position in 

providing evidence on the effectiveness of medical and non-medical interventions in crises, 

facilitated by digitalisation and use of AI. 

Based on exceptional experience in providing inter-regional cross border operational support within 

health and civil protection, we aim to establish a mechanism ensuring better situational awareness in 

order to assess possible countermeasures. We need more joint regular exercises and exchange of 

experience. Acknowledging the positive efforts during the Covid 19 pandemic, we aim for further 

improvements in removing obstacles towards ensuring responsive assistance between the Nordic 

countries, such as facilitating timely border crossings for rescue personnel and vehicles. 

We stand together in a global health perspective. We believe the world is well served by a 

multilateral agenda. The Nordic countries will work to strengthen the WHO’s leading role in global 

health. 
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Fylgiskjal 5. Haga-samstarfið: Niðurstöður ráðherrafundarins í desember 2021 

Ráðherrafundur Haga-samstarfsins 14.12.2021, Helsinki, Finnlandi 

Niðurstöður frá Helsinki 2021 

Ráðherrar sem fara með málefni Haga-samstarfsins eða staðgenglar þeirra frá Danmörku, Svíþjóð, 

Noregi, Íslandi og Finnlandi komu saman á fundi um Haga-samstarfið í dag. Með fundinum lýkur 

formennsku Finna í Haga-samstarfinu á árinu 2021. 

Undanfarið ár hefur komið í ljós að nauðsynlegt er að auka enn frekar getu norrænu ríkjanna til að 

fyrirbyggja, hafa stjórn á og vinna úr alvarlegum áföllum og óhöppum (all-hazards-approach), þar á 

meðal afleiðingum netárása og fjölþáttaárása. 

Norrænu ríkin hafa öll svipaða reynslu af ógnum, hættum og veikleikum sem þessu tengjast og liggja 

til grundvallar vinnunni við að tryggja góðan viðbúnað. Á næstu árum má búast við að 

loftslagsbreytingar muni valda öfgakenndari og ófyrirsjáanlegri atburðum. Það hefur síðan áhrif á það 

starf okkar að vernda íbúa á Norðurlöndum og verja þjóðfélögin. Það er einnig mikilvægt að draga 

sem besta lærdóma af faraldrinum og færa sér reynsluna af honum í nyt. 

Hver þjóð þarf að sjálfsögðu að huga að eigin viðnámsþrótti gegn áföllum, en með virku og frjóu 

samstarfi milli Norðurlanda eykst þekking á málefninu, samlegðaráhrif koma fram og auðveldara 

verður að skipuleggja starfið og tryggja viðbúnað gegn margvíslegum atburðum. Í Haga-samstarfinu 

er unnið að því að efla viðnámsþrótt norrænu ríkjanna gegn áföllum. Þá er unnið að því enn frekar að 

efla norrænt samstarf á sviði almannaöryggis og almannavarna með samvinnu borgaralegra og 

hernaðarlegra yfirvalda innan Haga-NORDEFCO-samvinnunnar. Víðtækara samstarfi fylgja einnig 

tækifæri til að sinna á skilvirkan hátt veitingu og móttöku aðstoðar og fjárhagslegs stuðnings milli 

hverra tveggja ríkja. 

Á formennskuári Finna í Haga-samstarfinu á árinu 2021 hefur verið unnið að málefnum á sviði 

almannaöryggis og almannavarna með vísan til niðurstaðna ráðherrafundanna í Ósló árið 2019 og 

Kaupmannahöfn árið 2020. Auk þróunarmarkmiða Haga-samstarfsins fyrir árin 2019–2021 

(skógareldar og eldar sem kvikna í náttúrunni, CBRNE og neyðarnet) hefur starfið að miklu leyti snúist 

um að koma á nánu samstarfi við stofnanir sem annast framkvæmd þessara mála og hefja viðræður 

við NORDEFCO. Tillögur að þróunarmarkmiðum Haga-samstarfsins fyrir árin 2022–2024 hafa verið 

mótaðar í samstarfi við hlutaðeigandi stofnanir. 

Málefni á sviði almannaöryggis hafa verið tekin til umfjöllunar á mörgum sviðum norræns samstarfs 

undanfarið ár, meðal annars í Norrænu ráðherranefndinni og Norðurlandaráði. Á vettvangi Haga-

samstarfsins gefst kostur á að fara í saumana á tillögum og skýrslum sem þar hafa komið fram, eftir 

því sem þörf þykir. 

Norrænu ráðherrarnir 

1. fagna góðu norrænu samstarfi um almannaöryggi og benda á gildi Haga-samstarfsins í því 

ástandi sem nú ríkir og mikið pólitískt vægi þess. Ráðherrarnir sem fara með málefni 

almannaöryggis, þ.e. Haga-ráðherrarnir, hafa pólitíska yfirumsjón með starfinu og bera 

ábyrgð á því. 

2. hafa kynnt sér hvernig Haga-samstarfinu var háttað á formennskuári Finna árið 2021, en þar 

má nefna að unnið hefur verið að nánara samstarfi og viðræðum bæði við stofnanir sem 

annast framkvæmd þeirra mála og við NORDEFCO. 
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3. hafa kynnt sér hið góða samstarf sem verið hefur í norrænum samstarfshópum um 

þróunarmarkmið Haga-samstarfsins fyrir árin 2019–2021: skógarelda og elda sem kvikna í 

náttúrunni, CBRNE og neyðarnet. 

4. taka undir tillögur að nýjum þróunarmarkmiðum Haga-samstarfsins fyrir árin 2022–2024 

(aðgerðir á sviði samfélagsöryggis á grundvelli lærdóma covid-19, loftslagsbreytingar, 

gistiríkisstuðningur) og vænta þess að unnið verði að þeim í samráði við hlutaðeigandi 

stofnanir eftir því sem þörf þykir. 

5. fagna samstarfi borgaralegra og hernaðarlegra yfirvalda undir merkjum Haga-NORDEFCO og 

hvetja til áframhaldandi samstarfs um þau málefni á næsta formennskutímabili. 

Ráðherrarnir viðurkenna og meta að verðleikum það nána, hagnýta samstarf sem Norðurlöndin hafa 

með sér á öllum stigum. Ráðherrarnir telja mikilvægt að Haga-samstarf norrænu ríkjanna þjóni sem 

viðbót við samstarf sem á sér stað á öðrum vettvangi. Norðurlöndin hafa mikið gagn hvert af öðru og 

í sameiningu geta þau einnig haft áhrif og samstillt raddir sínar í alþjóðamálum, til dæmis í tengslum 

við samstarf Evrópusambandsríkjanna um almannavarnir og viðleitni NATO til að auka viðnámsþrótt 

á sviði almannaöryggis. 

Það reynir á styrk norræns samstarfs þegar áföll og óvenjulegir atburðir ríða yfir, en slíkir atburðir 

geta einnig orðið til þess að efla það. Saman erum við öflugri. 

 

Fylgiskjal 6. Þróunarmarkmið Haga-samstarfsins 

Þróunarmarkmið Haga-samstarfsins árin 2022–2024 

Inngangur 

Þróunarmarkmið Haga-samstarfsins árin 2019–2021 voru þrjú: skógareldar og eldar sem kvikna í 

náttúrunni, CBRNE og neyðarnet. Á ráðherrafundinum (fjarfundi) í Kaupmannahöfn í desember 2020 

var ákveðið að á ráðherrafundi á formennskuári Finna skyldi lögð fram tillaga um ný þróunarmarkmið 

fyrir næstu ár. Tillaga að þróunarmarkmiðum hefur verið mótuð í samstarfi við fulltrúa stofnana sem 

annast framkvæmd þessara mála. Eiginleg vinna við ný þróunarmarkmið verður rædd í starfshópi 

Haga-samstarfsins í upphafi ársins 2022. Umræður standa einnig yfir við fulltrúa hlutaðeigandi 

stofnana. 

Þróunarmarkmið 1: Aðgerðir á sviði almannaöryggis og almannavarna í ljósi reynslunnar af covid-

19 

Bakgrunnsupplýsingar 

Ríkin hafa hvert um sig glímt við eigin vandamál í faraldrinum, bæði að því er varðar ákvarðanatöku 

og skiptingu ábyrgðar. Öllu norrænu ríkin hafa þegar unnið, eða eru að vinna, úttektir á því hvernig 

viðbrögðum við faraldrinum hefur verið háttað innanlands. Það hefur skapað erfiðleika á 

Norðurlöndum hversu mikil óvissa hefur ríkt um skiptingu ábyrgðar milli stofnana og hversu mikið 

faraldurinn hefur dregist á langinn. Þetta hefur einnig snert almannavarnastarfið og haft í för með sér 

að í flestum norrænu ríkjunum er nú hafin athugun á þörfinni á breytingum á sviði laga og stjórnsýslu. 

Tillaga 

Til að gera okkur betur búin undir aðra sambærilega erfiðleika í framtíðinni og geta staðið betur að 

þróun almannavarna verður reynslan af covid-19 að því er varðar almannaöryggi og almannavarnir 
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tekin til umfjöllunar í Haga-samstarfinu. Mikilvægt er að miðla milli norrænu ríkjanna upplýsingum 

um reynsluna sem aflast hefur og úttektir sem unnið er að. Helsta áherslan í starfinu verður þó að 

vera að greina hvernig reynslan af faraldrinum getur gefið tilefni eða stuðning hugsanlegum 

breytingum á tilhögun almannavarna eða vinnubrögðum á því sviði í hverju norrænu ríki og gera 

viðeigandi ráðstafanir í framhaldi af því. Á fyrstu stigum málsins er mikilvægt að ræða það innan 

ráðuneytanna, gjarna með viðræðum embættismanna sem sinna Haga-samstarfinu, og eftir atvikum 

með þátttöku stofnana sem annast framkvæmd þessara mála. Íslendingar taka við formennsku á 

næsta ári og taka þá til skoðunar hvernig heppilegast er að fjalla um þetta á vettvangi Haga-

samstarfsins. 

Þróunarmarkmið 2: Loftslagsbreytingar 

Bakgrunnsupplýsingar 

Loftslagsbreytingar eru einn erfiðasti vandi samtímans og fjölmörg úrlausnarefni sem við blasa á 

Norðurlöndum varða nú þegar atburði og hamfarir í náttúrunni. Aðstæður á Norðurlöndum munu á 

næstu árum leiða til öfgakenndari og ófyrirsjáanlegri veðurskilyrða með þeim afleiðingum að 

alvarlegir veðuratburðir eigi sér stað sem erfitt verður að takast á við. Það hefur síðan áhrif á það 

starf okkar að vernda íbúa á Norðurlöndum og verja þjóðfélögin. 

Af þessum sökum er nauðsynlegt að við tökum höndum saman á öllum sviðum norræns samstarfs 

um að beina athyglinni að loftslagsmálum og þeirri miklu þýðingu sem öfgakenndir veðuratburðir 

hafa nú þegar, auk þeirra afleiðinga sem búast má við af þeirra völdum í framtíðinni á sviði 

almannavarna og samfélagsins alls. Mikilvægi þess að huga að þessum málum verður ekki orðum 

aukið. 

Tillaga 

Vinnan við þetta þróunarmarkmið verður skýrð á formennskutíma Íslendinga í Haga-samstarfinu og 

þá verður fjallað nánar um inntak og tilhögun þeirrar vinnu í samstarfi við fulltrúa hlutaðeigandi 

stofnana. Vinnan verður byggð á skjalinu „Københavnserklæringen – erklæring om styrket nordisk 

beredskabssamarbejde i lyset af klimaforandringerne og mere ekstreme vejrforhold, februar 2020“ 

(Kaupmannahafnaryfirlýsingin – yfirlýsing um aukið norrænt samstarf um viðbúnaðarmál í ljósi 

loftslagsbreytinga og meiri öfga í veðurfari) og öðru samstarfi sem þegar er unnið að á þessu sviði. 

Haga-samstarfið má tengja markmiðum Evrópusambandsins um aðlögun vegna loftslagsbreytinga, 

sem einnig tengjast heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna til ársins 2030, Sendai-rammaáætluninni 

og almennri stefnumótun einstakra ríkja á þessu sviði. Á þann hátt er vakin athygli á þörfinni á að 

geta einnig sinnt fyrirbyggjandi starfi, undirbúningi og viðbrögðum vegna alvarlegra umhverfisóhappa 

sem stafa af loftslags- og veðuratburðum. Jafnframt getur verið ástæða til að kanna í þessu samhengi 

viðbragðsgetu, m.a. fyrir tilstuðlan rescEU. Alþjóðasamstarf, þar á meðal gistiríkisstuðningur, er 

annað atriði sem huga mætti að. 

Þróunarmarkmið 3: HNS (Host Nation Support); gistiríkisstuðningur (veittur og móttekinn 

stuðningur) 

Bakgrunnsupplýsingar 

Í niðurstöðum ráðherrafundar Haga-samstarfsins í Kaupmannahöfn árið 2020 voru yfirvöld sem 

annast viðbúnaðarmál hvött til þess, með vísan þróunar aðsteðjandi ógna og reynslunnar af 

faraldrinum, að endurskoða samninga milli ríkjanna, vinnubrögð o.fl. til að tryggja að hjálparstarf yfir 

landamæri gæti gengið hindrunarlaust. 
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Starfið hófst árið 2021 undir forystu MSB. Til að skapa grundvöll fyrir starfið á árunum 2022–2024 

hefur verið ákveðið huga fyrst að endurskoðun skýrslunnar „Förbättrade möjligheter för stöd inom 

Norden – Samordnad utveckling av praktiska förutsättningar för stöd mellan de nordiska länderna vid 

kriser och allvarliga händelser i fredstid“ (Auknir möguleikar á stuðningi á Norðurlöndum – Samhæfð 

þróun raunhæfra forsendna til gagnkvæms stuðnings milli Norðurlandanna þegar vá og alvarlegir 

atburðir steðja að á friðartímum) frá árinu 2014. Í þeirri skýrslu var að finna greiningu á raunhæfum 

forsendum og getu norrænu ríkjanna til að taka við og láta af hendi alþjóðlegan stuðning. 

Tilgangurinn með því að endurskoða skýrsluna frá 2014 er að bregða ljósi á núveranda ástand mála á 

Norðurlöndum að því er varðar HNS, en einnig að móta tillögur um frekara starf að þessum málum í 

norrænu samhengi. Áherslan verður áfram á vá og hamfarir á friðartímum. Að því er varðar þróun 

mála og úrlausnarefni á sviði svonefndra heildarvarna verða þau atriði einnig tekin til umræðu með 

tilliti til starfseminnar á næstu árum. Skýrslan er rituð á ensku. 

Tillaga 

Ráðherrarnir lýsi yfir pólitískum stuðningi við áframhaldandi starf og taki fram að málefnið sé 

mikilvægt. 

Íslendingar, sem taka við formennsku í Haga-samstarfinu, hugi frekar að útfærslu væntanlegs 

samstarfs með hliðsjón af starfinu sem þegar hefur verið unnið, m.a. á vettvangi Evrópusambandsins 

og NATO. 


