
BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

 

 

J.nr. 17-00091-10 

 

 

A 1719/presidiet  

 

Behandlas i Presidiet 
 

Presidiets betänkande över 

Medlemsförslag 

om att utöka försvarssamarbetet mellan reservister och frivilliga i de 
nordiska länderna 

Förslag 

Presidiet föreslår att 

Nordiska rådet inte går vidare med Medlemsforslag A 1719/presidiet 

Bakgrund 

Nordisk Frihet föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att samarbetet mellan reservister och frivilliga inom försvaret i de nordiska 
länderna utökas 

att tyngdpunkten i den samnordiska reservistutbildningen är verksamhet för 

att utveckla beredskapen under kristider mellan de nordiska länderna 

Utskottets synpunkter 

Presidiet konstaterar att de nordiska länderna har ett långtgående samarbete innan 

för Nordic Defense Cooperation, NORDEFCO. 

 

NORDEFCO samarbetar på fem områden: 

 

 Militära kapaciteter (e. Capabilities, COPA CAPA) 

 Personal och utbildning (e. Human Resources & Education, COPA HR&E) 

 Träning och övning (e. Training & Exercises, COPA TR&EX) 

 Militära operationer (e. Operations, COPA OPS) 

 Material (e. Armaments, COPA ARMA) 

 

Medlemsförslaget gäller i första hand de tre första samarbetsområdena. 

 

Presidiet anser att NORDEFCO samarbetet är det mest lämpliga forumet för samar-

bete på det område medlemsförslaget omtalar och önskar inte föreslå ett alternativt 

forum för nordiskt samarbete på försvarsområdet. 
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Frågan kom upp under rundabordssamtal om försvarsfrågor som Nordiska rådet ar-

rangerade i samarbete med Eduskunta och den finska delegationen i Helsingfors den 

12 september 2017. 

 

Här kommenterade kommendören för finska försvarsmakten, general Jarmo Lind-

berg, att de nordiska försvarskmakten som deltar i det officiella nordiska samarbetet 

i NORDEFCO har egna reservister och att i en krigssituation är de officiella aktörerna 

juridiskt sätt statsmakten och försvarsmakten. 

 

Presidiet konkluderar därför att det saknas juridiskt grundlag för att försvarsmakten 

kan använda frivilliga reservister i en krigssituation. 

 

Mot denna bakgrund önskar presidiet inte föreslå de nordiska regeringarna ett utö-

kat samarbete på försvarsområdet vad angår reservister och frivilliga inom försvaret i 

de nordiska länderna. 
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