Københavnskonklusionerne 2020
Haga-ministermøde den 11. december 2020

De nordiske ministre for beredskab, forsvarsminister Trine Bramsen, Danmark, statssekretær
Olli-Poika Parviainen, Finland, statssekretær Haukur Guðmundsson, Island, inrikesminister
Mikael Damberg, Sverige og statssekretær Lars Jacob Hiim, Norge, har i dag afholdt møde i
regi af Haga-samarbejdet. Mødet markerede afslutningen på det danske formandsskab i
2020.
Ministrene bemærker, at det nordiske samarbejde om samfundssikkerhed og beredskab er
unikt, baseret på fælles værdier, åbenhed og den kulturelle og geografiske nærhed landene
imellem. Corona-pandemien har stillet alle overfor store udfordringer. Det er vigtigt, at vores
samarbejde opretholdes – særligt i krisetider. Ministrene er derfor enige om at fortsætte
arbejdet med at styrke og udvikle det nordiske samarbejde for at reducere landenes
sårbarhed, forstærke den fælles responsevne og øge den operative effektivitet.
Ministrene anerkender og værdsætter det tætte, pragmatiske nordiske samarbejde, som
foregår på alle niveauer. Ministrene finder det vigtigt, at det nordiske samarbejde supplerer
det samarbejde, der foregår i andre sammenhænge. De nordiske lande har stor gavn af
hinanden, og kan sammen opnå stor gennemslagskraft i Europa og i internationale fora.
Endelig lægger ministrene vægt på, at samarbejdet bør holde et skarpt fokus på den
operative værdi, herunder evnen til at give og modtage støtte på tværs af grænser. Det er
under kriser og ekstraordinære hændelser, at det nordiske samarbejde står sin prøve.
Nærhed, kendskab, hjælpsomhed og fællesskab giver de nordiske lande styrke og
modstandskraft.
Haga-samarbejdet i 2020
Corona-pandemien har i 2020 medført betydelige udfordringer for alle de nordiske samfund.
Det har også sat sit præg på Haga-samarbejdet.
Det noteres, at der har været fremdrift i tiltagene fra Oslo-konklusionerne 2019, hvor
ministrene blev enige om at fokusere på skov- og naturbrande, nødkommunikation og CBRN.
Det danske formandskab har sat fokus på civil-militært samarbejde og cybertrusler under
kriser med udgangspunkt i Corona-pandemien. Ministrene bemærker med tilfredshed, at der
har været et omfattende samarbejde mellem civile og militære myndigheder i alle de
nordiske lande. Dette samarbejde kan med fordel udvikles yderligere med afsæt i
erfaringerne fra corona-pandemien. Ministrene udtrykker anerkendelse for myndighedernes
evne til at omstille cybersikkerhedsindsatsen, så ændringer i trusselsbilledet eller
angrebsmetoder er blevet opdaget og imødegået hurtigt og effektivt. Ministrene opfordrer til
fortsat opmærksomhed på cybertrusler som et aspekt af alle kriser.
Det fremtidige Haga-samarbejde
Ministrene vil udvikle Haga-samarbejdet løbende i takt med erfaringer fra aktuelle kriser og
den forventede udvikling i risikobilledet. Der skal i 2021 arbejdes med følgende områder:
Igangværende aktiviteter
Haga-udviklingsmålene vedr. skov- og naturbrande, nødkommunikation og CBRN videreføres
i 2021. Endvidere fortsættes arbejdet vedrørende civil-militært samarbejde, bl.a. gennem
fortsat dialog med NORDEFCO.

Samarbejde med Nordisk Råd
Samarbejdet med Nordisk Råd er vigtigt. Der skal derfor arbejdes for at øge den gensidige
forståelse mellem Haga-samarbejdet og Nordisk Råd om samfundssikkerhed og beredskab.
Operativt samarbejde på tværs af grænser
De nordiske beredskabsmyndigheder bedes om – i lyset af udviklingen i risikobilledet og
erfaringerne fra corona-pandemien – at gennemgå fælles aftaler, procedurer mv., for at
sikre, at operativ støtte på tværs af grænser kan gennemføres effektivt.
Nye flerårige Haga-udviklingsmål efter 2021
De flerårige Haga-udviklingsmål har bidraget med politisk retning og kontinuitet i
samarbejdet. For at sikre stabil udvikling inden for de større samarbejdsområder, skal der i
2021 arbejdes for at udvikle flerårige mål efter 2021. Målene skal udvikles i tæt samarbejde
med beredskabsmyndighederne i de nordiske lande. Ministrene ser frem til at drøfte og
vedtage nye flerårige mål ved det kommende ministermøde.

