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Nefndarálit forsætisnefndar um 

þingmannatillögu um aukið varnarmálasamstarf varaherliða og 

heimavarnarliða í norrænu löndunum 

Tillaga 

Forsætisnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð aðhafist ekki frekar vegna þingmannatillögu A 1719/presidiet. 

Forsaga 

Norrænt frelsi leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlandanna 

að samstarf varaherliða og heimavarnarliða um varnir norrænu landanna 
verði aukið; 

að áherslan í samnorrænni þjálfun varaherliða verði á starfsemi sem auki 

viðbúnað milli norrænu landanna á hættutímum. 

Sjónarmið nefndarinnar 

Forsætisnefndin getur þess að norrænu löndin eiga í víðtæku samstarfi á vettvangi 

Nordic Defense Cooperation, NORDEFCO. 

 

Samstarfið innan NORDEFCO fer fram á fimm sviðum: 

 

 Hernaðarmáttur (e. Capabilities, COPA CAPA) 

 Starfsfólk og menntun (e. Human Resources & Education, COPA HR&E) 

 Þjálfun og æfingar (e. Training & Exercises, COPA TR&EX) 

 Hernaðaraðgerðir (e. Operations, COPA OPS) 

 Búnaður (e. Armaments, COPA ARMA) 

 

Þingmannatillagan varðar einkum þrjú fyrstu samstarfssviðin. 

 

Að mati forsætisnefndar er NORDEFCO-samstarfið hentugasti 

samstarfsvettvangurinn á því sviði er þingmannatillagan varðar og vill hún ekki leggja 

til að norrænt samstarf á sviði varnarmála fari fram á öðrum vettvangi. 

 

Málið kom til tals í hringborðsumræðum um varnarmál sem Norðurlandaráð stóð fyrir 
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í samstarfi við finnska þingið og landsdeild Finnlands í Helsinki þann 12. september 

2017. 

 

Þar sagði Jarmo Lindberg, hershöfðingi og yfirmaður finnska hersins, að þau norrænu 

varnarmálayfirvöld sem koma að opinberu norrænu samstarfi á vettvangi 

NORDEFCO hefðu eigin varaherlið og að frá lagalegu sjónarmiði væru ríkisvaldið og 

varnarmálayfirvöld hinir opinberu aðilar í stríðsástandi. 

 

Niðurstaða forsætisnefndar er því að ekki sé lagalegur grundvöllur fyrir því að 

varnarmálayfirvöld notist við varaherlið heimavarnarliða í stríðsástandi. 

 

Í ljósi þessa vill forsætisnefndin ekki leggja til að norrænu ríkisstjórnirnar auki 

samstarf varaherliða og heimavarnarliða um varnir norrænu landanna.  
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