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Medlemsförslag 

om totalförsvars-, kris- och försörjningsplanering 

Förslag 

Den konservativa gruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att göra en översyn över nordiska resurser som kan samutnyttjas och vilka 

områden som ska prioriteras 

att se över hur samarbetet mellan de nordiska försvarsmakterna och poliser-

na kan utvecklas 

att göra en översyn över hur det nordiska arbetet kan utveckla krismedve-

tenheten hos den nordiska befolkningen 

att göra en konsekvensanalys över livsmedelsförsörjningen i Norden i hän-

delse av en allvarlig kris 

att göra en översyn av möjligheterna att ingå avtal med viktiga aktörer för 

Nordens flödessäkerhet 

Bakgrund 

De nordiska länderna delar inte bara historia och geografi, utan har också under lång 

tid utarbetat goda samarbetsformer för försvar. Under en rad år har säkerhetsläget i 

vår omvärld och i vårt närområde försämrats till följd av händelser utom vår kontroll. 

De utmaningar som möter oss i Östersjö- och Arktisregionen behöver gemensamma 

lösningar. Därför är det viktigt att de nordiska länderna stärker sina försvarssamar-

beten sinsemellan samt ser över möjligheterna att fördjupa samarbetet kring länder-

nas totalförsvar, beredskaps- och krisplanering.  

 

Det existerande nordiska försvarssamarbetet inom NORDEFCO kan tjäna som mall 

för hur samarbetet med civilt försvar och totalförsvar kan fungera. Samarbetet inom 

NORDEFCO har ett uttalat syfte att det ska ge konkreta resultat utifrån ett nedifrån 

och upp-perspektiv. Detta genom att identifiera de områden där det finns störst be-

hov och samordningsvinster att göra och för att sedan utveckla samarbetsformer och 

metodik för hur det praktiska samarbetet ska bedrivas. 
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Den nya krigföringen ställer stora krav på samhällets förmåga att klara kriser. Vi står 

inte bara inför militära hot, vi står också inför risken för cyberattacker, psykologisk 

krigföring, ekonomiska påtryckningar och underrättelsehot.  

 

De nordiska ländernas totalförsvar handlar ytterst om att ha samhällen där alla hjäl-

per till och som även fungerar i händelse av kris. Idag finns mycket av den kompetens 

och de materiella resurser som under det kalla kriget fanns hos offentliga aktörer hos 

näringslivet. Vi måste bli bättre på att utnyttja dessa. Den konservativa gruppen vill 

därför att det görs en översyn av vilka samhällsviktiga resurser som idag finns hos 

privata aktörer och hur dessa kan användas för att garantera samhällets funktion-

alitet i händelse av kris och krig. Den konservativa gruppen vill också att det görs en 

översyn av den nordiska samordningen mellan de nordiska ländernas försvar och po-

lis. 

 

Det är också viktigt att lära av tidigare kriser och att använda de lärdomarna för att 

bättre kunna möta nya kriser. Hur väl nordens befolkning är informerad om hur en-

skilda individer förväntas förbereda sig om en kris skulle inträffa kan vara avgörande 

för hur väl medborgarna kan förbereda sig. Den konservativa gruppen vill att det görs 

en översyn över hur det nordiska arbetet att utveckla krismedvetenheten kan för-

bättras. 

 

En annan viktig del i krisberedskapen är flödessäkerhet. Det gäller allt från energi och 

livsmedel till elektronisk kommunikation och drivmedel. Våra nordiska samhällen är 

sårbara för eventuella störningar i flödet. Ett sätt att öka försörjningstryggheten är 

att de nordiska staterna ingår avtal med till exempel livsmedelsföretag om viss la-

gerhållning. Den konservativa gruppen vill att det görs en överblick av vad som hän-

der med livsmedelsförsörjningen i Norden i händelse av en allvarlig kris och gör en 

översyn av möjligheterna att ingå avtal med viktiga aktörer för Nordens flödessäker-

het. 
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