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Betænkning over politisk dialog om nordiskt 

beredskapssamarbete, et styrket kriseberedskab i Norden og 

nordisk civil kriseberedskab 

Præsidiet foreslår, at Nordisk Råd efter politisk dialog anser rekommandation 26/2021, 

28/2021 og 1/2022 for færdigbehandlet. 

 

Baggrund 
Præsidiet har på et møde den 28. juni 2022 behandlet betænkninger om svar på rekom-

mandationer 26/2021 (Nordiskt beredskapssamarbete) og 28/2021 (Et styrket krisebe-

redskab i Norden).  

 

Præsidiet besluttede at tage betænkningerne til efterretning og afvente politisk dialog 

hvad angår begge to. Ønsket begrundedes først og fremmest med at MR-SAM havde 

planer om at udarbejde en rapport om Nordisk kriseberedskabssamarbejde med en 

samlet oversigt over opfølgning til statsministrene og Nordisk Råd til Nordisk Råds ses-

sion i efteråret 2022. 

 

Præsidiet ønskede at indgå i politisk dialog med MR-SAM på Nordisk Råds session ved 

fremlæggelse af rapporten om den og de to rekommandationer som berører samme 

emne. Men præsidiet ønskede desuden at formandsskabslandets minister med ansvar 

for kriseberedskab indgik i dialogen med Nordisk Råds medlemmer om rapporten og 

rekommandationerne. 

 

Præsidiet anså desuden på et møde den 7. september 2022 at det samme burde gælde 

vedrørende Rek 1/2022 (Nordisk civilt krisebredskab) og foreslog derfor at Nordisk Råd 

også skulle tage betænkning om Rek 1/2022 til efterretning og afvente politisk dialog 

ved samme tilfælde på Nordisk Råds session 2022. 

 

Politisk dialog 
En politisk dialog om Rek 26/2021, 28/2021 og 1/2022 blev gennemført under pkt. 12.1. 

”Samarbejdsministerenes redegørelse om Nordisk kriseberedskabssamarbejde” på 

Nordisk Råds session 2022.  
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Norges samarbejdsminister, Anne Beathe Tvinnereim, indledte med en præsentation af 

Samarbejdsministrenes redegørelse vedr. Nordisk krisesamarbejde. Den blev efterfulgt 

af en tale fra den islandske samarbejdsminister, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, som 

talte på vegne af Islands regering som har formandskab i Haga-samarbejdet. Annette 

Holmberg-Jansson, Ålands samarbejdsminister, holdt også en tale. 

 

Hanna Katrín Friðriksson takkede ministrene på præsidiets vegne for deres taler. Hun 

syntes at det var vigtigt at lære af fortiden og at der hurtigst muligt skulle foretages 

praktiske ændringer, så man styrker samarbejdet mellem de nordiske lande på civilfor-

svarsområdet, og at det bliver besluttet at følge op på realistiske forslag. 

 

Derefter fulgte en dialog blandt Nordisk Råds medlemmer og ministrene som afslutte-

des med at Nordisk Råd godkendte at det dermed havde gennemført politisk dialog om 

nordisk kriseberedskabssamarbejde, gældende for Rek. 26/2021, 28/2021 og 1/2022. 

 

Præsidiets synspunkter 
Præsidiet foreslår at betænkning om politisk dialog om nordisk kriseberedskapssamar-

bejde, gældende for Rek. 26/2021, 28/2021 og 1/2022 på Nordisk Råds session, tages til 

efterretning og anser derfor rekommandation 26/2021, 28/2021 og 1/2022 for færdigbe-

handlet. 
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