
 
 
 
  

Konklusioner från Vaxholm – Ett robust Norden 
utan gränser 
 

Det nordiska samarbetet är av stor vikt. Den starka värdegemenskap som 

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige delar avspeglas även i de 

nordiska ländernas säkerhetspolitik. På grundval av flera gemensamma 

intressen samt geografisk närhet är det naturligt för de nordiska länderna 

att sträva efter att möta dagens säkerhetsutmaningar, såväl i vårt 

närområde som i Europa och globalt i en anda av solidaritet.  

 

De politiska överläggningarna kring beredskapen i samhället att kunna 

motstå och hantera samhällskriser formaliserades i april 2009 då den 

första deklarationen antogs på Haga slott i Sverige. Deklarationen har 

bidragit till ökat fokus på den samlade nordiska förmågan att motstå och 

hantera olyckor och kriser. En rad projekt bland annat inom områdena 

räddningstjänst, beredskap för kemiska, biologiska, radiologiska och 

nukleära ämnen (CBRN), kriskommunikation, frivilligmedverkan, 

övning och utbildning samt forskning och utveckling påbörjades. 

Projekten har utgjort en god grund för det fortsatta arbetet och det 

uppkommit ett behov av att skapa en mer övergripande politisk 

viljeinriktning. 

 

Med den gemensamma utgångspunkten att det nordiska samarbetet bör 

fördjupas ytterligare har vi, de nordiska ministrarna med ansvar för 

beredskapen i samhället att kunna motstå och hantera samhällskriser, i 

dag 4 juni 2013, enats om en ny Hagadeklaration, Haga II-deklarationen.  

 

Den visionen som vi ska arbeta för att uppnå är - Ett robust Norden utan 

gränser. Ett robust Norden utan gränser är ett samhälle där sårbarheten 

minskar samtidigt som förmåga att hantera allvarliga olyckor och kriser 

och återställa funktionalitet stärks. 
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Det nordiska samarbetet på området ska från och med nu vara än mer 

systematiskt och målinriktat än tidigare.  

 

Vi har under detta möte tagit del av en strategisk utvecklingsplan som 

har tagits fram för att konkretiserar deklarationen och identifiera mål, 

process och tidsrymd för fortsatt arbete.  

 

Vi vill i denna konklusion särskilt lyfta fram två strategisk viktiga 

utvecklingsområden: 
 
Nordisk samverkansanalys - För att tydliggöra vad som kommer att 
krävas i det fortsatta arbetet med att stärka det nordiska 
krisberedskapsarbetet ska en nordisk samverkansanalys genomföras. 
Analysen ska resultera i ett planeringssystem för nordiskt 
beredskapssamarbete samt en konkret och målinriktad handlingsplan för 
fortsatt utveckling.  
 
För att inrikta arbetet mot visionen ska en prioritering ske av 
samarbetsområden som bidrar till ett Norden utan gränser. Det handlar 
om att ta bort olika gränshinder, reducera sårbarheter särskilt sådana 
med gränsöverskridande effekter, höjer den gemensamma förmågan att 
hantera och återställ samt bidrar till större kostnadseffektivitet och 
gemensam kraft i EU, EEA och i internationella fora. 
 
Bistånd i enlighet med solidaritetsförklaringen - De praktiska 
förutsättningarna för bistånd i enlighet med solidaritetsförklaringen och 
EU:s riktlinjer för värdlandsstöd bör utvecklas.  Förmåga att samordnat 
ta emot stöd och bistånd vid allvarliga olyckor och kriser i Norden ska 
stärkas. Behovet av förberedande planering, koordinering, logistik samt 
legala och finansiella frågor ska belysas.  
 
Samarbetsanalysen ska vara genomförd till ministermötet våren 2014 där 
beslut om samarbetsområden och målsättning för dessa kommer att 
fattas. Ett planeringssystem samt handlingsplan för nordisk 
krisberedskapssamverkan ska finnas på plats senast 2015.  
 
Under samma tidsperiod bör även de praktiska förutsättningarna för 
bistånd i enlighet med solidaritetsförklaringen och europeiska riktlinjer 
för värdlandsstöd utvecklas.   
 
Nästa ministermöte hålls i Oslo våren 2014. 
 
 


