
 

Haga – ministermøtet 15. oktober 2019, Oslo 

 

Oslo-konklusjoner 2019 
 

Forsvarsminister Trine Bramsen, Inrikesminister Maria Ohisalo, Justisminister Áslaug Arna 

Sigurbjörnsdóttir, Inrikesminister Mikael Damberg og Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines 

Tybring-Gjedde, med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, har i dag møttes i Oslo for 

ytterligere å styrke det nordiske samarbeidet for økt resiliens i de nordiske landene. 

I tråd med Haga II - erklæringen, er visjonen for det nordiske samarbeidet innen samfunnssikkerhet 

og beredskap et robust Norden uten grenser. Målene er å redusere landenes sårbarhet, forsterket 

felles responsevne, økt kostnadseffektivitet samt oppnå større felles gjennomslagskraft i Europa og 

internasjonale fora.  

Et nytt og endret trusselbilde har vist at arbeidet med samfunnssikkerhet ikke kan betraktes i et 

avgrenset, nasjonalt perspektiv, men krever grenseoverskridende samarbeid. Evnen til gjensidig 

bistand over landegrensene ved alvorlige hendelser er av stor viktighet. Haga-samarbeidet, er derfor 

viktigere enn på lenge for i felleskap å kunne forebygge samt håndtere hendelser.  

 

Klimaendringer bidrar til mer ekstremvær. Vi ser at Norden utsettes for stadig flere og mer ekstreme 

naturhendelser. Beredskapsmyndighetene i Norden samarbeider stadig sterkere. De nordiske 

samarbeidsformene både innen skog- /naturbrann og CBRN, kan stå som veivisere i EU/EØS 

samarbeidet, men også i de globale diskusjonene.  

 

For i felleskap å videreutvikle et robust Norden, ble ministrene i dag enige om Haga utviklingsmål 

2019 – 2021. Utviklingsmålene bygger på Haga II-deklarasjonen, og følger opp konklusjonene fra 

Helsingfors 2016, samt formannskapsrapporten henholdsvis fra Island i 2017 og Sverige i 2018. 

 

1) Ministrene er enige om at det skal skje en fortsatt utvikling innen:  

 

a. Nordisk skogbrann-/naturbrannsamarbeid 

Ministrene har notert seg erfaringene fra skogbrannene i Norden de siste to årene. 

Denne erfaringen utgjør et viktig grunnlag for en videre utvikling av det nordiske 

samarbeidet på området, blant annet i forhold til oversikt over ressurser på strategiske 

områder, styrket evne til å dele ressurser mellom landene, samt økt interoperabilitet 

mellom landene i skogbrannbekjempelse. 

 

b. Nordisk samarbeid om CBRN 

CBRN-området er sentralt i forhold til et komplekst trussel- og risikobilde i endring, og 

videreutvikling av arbeidet på dette området vil gi stor merverdi. Ministrene vektlegger 

at arbeidet bygger på det arbeidet som tidligere har vært gjennomført i Haga-

sammenheng, med formål å forebygge, oppdage og håndtere hendelser med kjemiske, 

biologiske, radioaktive og nukleære stoffer. Ministrene poengterer også at de nordiske 

landene i fortsettelsen bør koordinere CBRN-samarbeidet både i nordisk kontekst og i 

forhold til EUs UCPM (Union Civil Protection Mechanism), spesielt innen rescEU 

samarbeidet.  

CBRN kapasiteter er kompliserte, avanserte og består av dyrt materiell, og er sjelden i 

bruk. En felles ressursutnyttelse på dette området vil svare til forventninger i Haga II om 

samarbeid som bidrar til økt kostnadseffektivitet i Norden.  



 

Hovedfokuset skal være å opprette gode strukturer for håndtering av CBRN-hendelser i 

Norden.  

 

c. Nordisk samarbeid om nødkommunikasjon 

Effektiv ledelse og samvirke krever effektiv kommunikasjon. Dette utgjør en viktig faktor 

på begge overnevnte områder. Norge (Nødnett), Sverige (Rakel) og Finland (Virve) er 

knyttet sammen, og muliggjør effektiv kommunikasjon og samvirke over landegrensene. 

Det undersøkes hvordan også brukere av de andres nordiske Tetrasystemene – i 

Danmark (Sine) og Island – eventuelt skal kunne bidra til robust og grenseløs nød- og 

beredskapskommunikasjon.  

Arbeidet skal sikre at gevinstene som er oppnådd med nødkommunikasjon over 

grensene videreføres og utvikles i neste generasjons systemer. 

 

2) Fremtidige forhold 

Det endrede trusselbildet er komplekst og vanskelig å håndtere. Det er derfor viktig at 

spørsmål innen sivil beredskap diskuteres på høyt, politisk nivå. Vi ansvarlige ministre ønsker 

at samarbeidet rundt sivil beredskap fordypes, og at man i den sammenheng etterstreber å 

ha fokus på følgende områder i Haga-samarbeidet generelt: 

 

 Sivil-militært samarbeid 

 Hybride aktiviteter  

 Nordområdenes betydning 

 


