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BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM 
FRAMSTÄLLNING 

Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande 

över meddelande om Framst. 8/2015 

 

Utökad cybersäkerhet i Norden 

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att 

Fremst. 8/2015 för rådets del är slutbehandlad 

Bakgrund 

Nordiska rådets framställning har följande formulering 

 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer, 

at levere en mundtlig redegørelse ved Sessionen i 2016, der 

kortlægger og sammenfatter relevante nordisk koordinerede 

initiativer og fremadrettede nye tiltag som vil kunne opnås i Norden 

både i forhold til Cert-samarbejdet og i relation til børn og unges 

medie-kompetencer - og gerne med fokus på resultaterne fra Safer 

Internet Day der afholdes den 9. februar 2016. Udvalget ønsker at 

regeringerne samarbejder om nordiske tiltag, der ikke mindst højner 

børn og unges kompetencer og kundskab om it- og cybersikkerhed 

 

at gennemføre en informationskampagne eller andet bredt lanceret 

informationstiltag i nordisk regi, med de nordiske medborgere, 

herunder børn og unge, som målgruppe. Kampagnen bør informere 

om, hvordan man som borger i Norden sikrer sig en bedre IT-

beskyttelse og sikkerhed, med henblik på at skærpe viden og 

opmærksomheden omkring en forstærket Internet-sikkerhed i de 

nordiske samfund 
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Meddelande från de nordiska regeringarna 

Angående rekommendation nr 1 om muntlig redogörelse vid Sessionen 

2016 

 

De nordiska regeringarna har sedan 2011 haft tätt samarbete om cyber- 

och informationssäkerhet inom ramen för det nordiska försvarssamar-

betet. Samarbetet mellan de fem nordiska länderna har bidragit till att det 

i dagens läge finns effektiva förhandlingsmodeller vad gäller större cyber-

säkerhet för medborgare, verksamheter och offentliga tjänster. 

 

Cyber- och informationssäkerhet är ett högt prioriterat område för de nor-

diska regeringarna, och de nordiska länderna har med utgångspunkt i 

Stoltenberg-rapportens rekommendationer angående ett starkare nordiskt 

försvarssamarbete etablerat ett tätt samarbete i fråga om informations-

utbyte och stöd i fall av ett cyberhot mellan de nordiska länderna. 

 

Det gäller också på strategisk plan, där länderna samarbetar kring nation-

ella strategier för cybersäkerhet. Flera nordiska länder implementerar som 

bäst nya nationella strategier för cyber- och informationssäkerhet, som, 

utöver försvarsområdet, omfattar en rad tvärsektoriella mål för bl.a. ut-

bildning, forskning samt barn och unga.  

 

Samarbetet är förankrat i de så kallade nationella Computer Emergency 

Response Teams (CERT) och har till mål att förebygga och hantera nat-

ionella cyber- och informationssäkerhetsolyckor. CERT-samarbetet funge-

rar bra och den nordiska gruppen träffas fyra gånger om året på direk-

törsnivå. De är primärt fokuserade på allmänna policy-frågor och tekniska 

lösningar mot statliga institutioners säkerhet.  

 

På nordiska regeringars vägnar kommer det finska ordförandeskapet i 

Nordiska ministerrådet att be Nordiska ministerrådets sekretariat i 2016 

att kartlägga konkreta samarbetsmöjligheter i fråga om barns och ungas 

mediekompetenser. Ordförandeskapet kommer att avrapportera Nordiska 

rådet i november.  

 

 

Angående rekommendation nr 2 om nordisk informationskampanj med fo-

kus på barn och unga 

 

För att öka cyber- och informationssäkerheten i Norden består en viktig 

uppgift i att upplysa de nordiska medborgarna om deras roll, ansvar och 

goda rättningslinjer, när de är aktiva på internet. Speciellt viktigt är att 

detta för målgruppen barn och unga.  

 

De nordiska ländernas regeringar har under de senaste åren satt igång en 

rad nationella initiativ, som har som mål att öka befolkningens kännedom 

och kunskap om it-säkerhet och riktlinjer för en trygg användning av in-

ternet. En nordisk kampanj i cyber- och informationssäkerhet skulle vara 

relativt resurskrävande som inte kan inkluderas inom ramen för det nuva-

rande it-samarbetet.  Därtill skulle en nordisk kampanj ha en begränsad 

effekt på målgruppen, i och med att den nordiska synvinkeln i den här 

frågan inte nödvändigtvis har en stark koppling hos barn och unga. 

 

De nordiska ländernas regeringar anser i stället att en fortsatt nordisk in-

sats bör fokuseras på policy-utveckling och kunskapsutbyte mellan rele-

vanta myndigheter i Norden för att uppnå störst nytta för de nordiska län-

derna. 

 

Rekommendationen anses för uppfylld.  
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Utskottets synpunkter 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden anser det positivt att de nor-

diska ländernas regeringar samarbetar om cyber- och informations-

säkerhet inom ramen för försvarssamarbetet och CERT-samarbetet. Ut-

skottet noterar att det finska ordförandeskapet kommer att, som svar på 

den första att-satsen, ge Nordiska ministerrådets sekretariat i uppdrag att 

kartlägga konkreta samarbetsmöjligheter i fråga om barns och ungas me-

diekompetenser, samt att kartläggningen presenteras vid Nordiska rådets 

session 2016. Kartläggningen kan komma att ge underlag för utskottet att 

lägga fram nya rekommendationer. 

 

Vad gäller den andra att-satsen anser utskottet att de nordiska regering-

arna lämnar ett tillfredställande svar till varför det inte ger mening att ge-

nomföra en nordisk informationskampanj. Utskottet är enigt i att en fort-

satt utveckling bör fokusera på policyutveckling och kunskaps-utbyte mel-

lan relevanta myndigheter. Utskottet ser fram emot att höra mer om detta 

i samband med presentationen av kartläggningen under sessionen, sär-

skilt i förhållande till barn och ungas medie-kompetenser.  

 

Oslo den 19 april 2016 

Aron Emilsson (SD) 

Britt Lundberg (ÅC) 
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Iddimanngiiu Bianco (IA)  

Jorodd Asphjell (A), ordförande 

Johan Andersson (S) 
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Laura Huhtasaari (saf), vice ordförande 

Maarit Feldt-Ranta (sd) 
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