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Medlemsförslag 
om nordiskt energisamarbete, försörjningssäkerhet och krisberedskap  

Förslag 

Mittengruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att genomföra en analys av hur nordiskt energisamarbete kan bidra till at 

styrka försörjningssäkerheten som en del av samhällssäkerhet i Norden 

att i samarbete med Nordiska rådet starta en process med att prioritera och 

följa upp de förslagen som lyfts fram i rapporten Nordic Energy Co-

operation: Strong today – stronger tomorrow 

 

Nordiska rådet beslutar 

att be från Nordiska ministerrådet en redogörelse om de nordiska sam-
hällens krisberedskap och försörjningssäkerhet som inkluderar en ana-
lys av energiförsörjning på Nordiska rådets session i Oslo i 2018  

att göra en översyn av hur arbetet omkring samhälls- och försörjnings-
säkerhet kan bäst organiseras i Nordiska rådet samt sätta ambitionen 
för detta arbete 

Bakgrund 

Under 2017 presenterades rapporten Nordic Energy Co-operation: Strong to-
day – stronger tomorrow som tagits fram av Jorma Ollila på uppdrag av Nor-
diska ministerrådet. Den belyser på ett förtjänstfullt sätt de möjligheter som 
finns förenade med att stärka energisamarbetet i Norden. De förslag som pre-
senteras där är viktiga och bör tas tillvara de kommande åren. 
 
Mittengruppen anser att de nordiska länderna tillsammans bör stärka sin po-
sition i Europa i att ställa om till ett hållbart energisystem. Detta kommer att 
ha positiv inverkan för såväl jobben och ekonomin i Norden som för klimatet 
på global nivå. En bättre samordning av energipolitiken i Norden kommer 
också att ge bättre resursutnyttjande och göra det lättare att uppnå de klimat- 
och energimål som fastställs nationellt. Tillsammans har de nordiska länderna 
mycket att bidra med.  
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När det gäller behovet av en hållbar energiförsörjning finns dock ytterligare 
aspekter som är viktiga att analysera. Försörjningssäkerheten och hur den på-
verkar samhällssäkerhet och krisberedskap er aspekter som inte belysas i rap-
porten från Jorma Ollila, men som er centrala när vi utvecklar framtidens ener-
gilösningar.  
 
Mittengruppen anser att tillgång till energi, liksom tillgång till livsmedel eller 
vatten är viktiga för säkerheten i en bredare mening. Ett modernt samhälle er 
beroende av stabil tillgång till energi. Förnybara energikällor som vind och sol 
har en skiftande produktion, som behöver balanseras med andra energikällor 
eller lagring. Det er ett exempel på sådant som kan lösas genom det nordiska 
samarbetet. Genom att förena sina krafter kan Norden också lättare bli själv-
försörjande inom energi. 
 
Försörjningssäkerhet, samt samhällets krisberedskap och resiliens var huvud-
teman för det finska ordförandeskapet i NORDEFCO (Nordic Defence Cooperat-
ion) i 2017. Under Norges ordförandeskap i 2018 kommer den nya visionen för 
NORDEFCO för 2020 och framöver utarbetas och presenteras till försvarsmi-
nistrarna under hösten 2018.  
 
Mittengruppen anser att samhällssäkerhet och försörjningssäkerhet behöver 
synas ännu mer i NORDEFCO-sammanhanget, men också i det nordiska utrikes- 
och säkerhetspolitiska samarbetet i en bredare mening. I samband med detta 
bör Nordiska rådet också se över sina arbetssätt och söka möjligheter att ha 
större inflytande. Samhälls- och försörjningssäkerhet är ett tvärgående tema, 
som engagerar och berör flera utskott. 
 
Vi i Norden har redan visat att vi har förmåga att producera energi i enlighet 
med ambitiösa klimatmålsättningar. Detta är en förmåga som kan stärkas yt-
terligare genom ett målmedvetet och nära samarbete mellan våra länder. Mot 
bakgrund av de säkerhetspolitiska utmaningarna i omvärlden blir denna för-
måga allt viktigare, och är att betrakta som en strategisk resurs för våra länder. 
Därför bör det nordiska energisamarbetet analyseras även ur samhällssäker-
hetens perspektiv. Både för nordiskt vidkommande, men också med tanke på 
de behov som finns och kan uppstå i våra grannländer. 
 
 
Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik,  

Mariehamn och Torshavn den 14 mars 2018 
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