Avsiktsförklaring mellan Sverige och Finland rörande fördjupat samarbete
inom krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst
De globala utmaningarna mot vår säkerhet är komplexa. Några av de utmaningar vi står inför
är klimatförändringar, det förändrade säkerhetspolitiska läget och det digitaliserade samhällets
sårbarheter. Sverige och Finland är beroende av varandra och behovet av fördjupat samarbete
ökar.
I Sverige och Finland sker i dag ett kontinuerligt och omfattande arbete för att skapa ökad
resiliens och för att mer effektivt kunna förebygga och hantera risker, sårbarheter och hot.
Våra samhällen har likartade utgångspunkter när det gäller utvecklingen av en effektiv
krisberedskap. Vi vill genom denna avsiktsförklaring ge stöd till en utveckling där vårt
samarbete inom detta område successivt fördjupas.
Det pågår redan i dag samarbete och informationsutbyte mellan våra länder som har stor
betydelse för beredskapen. Det finns därmed goda förutsättningar att bygga vidare på
befintligt samarbete. Vår gemensamma ambition är att det samarbete mellan Sverige och
Finland som finns i dag inom räddningstjänst och krisberedskap ska fördjupas och att
samarbete inom området för civilt försvar ska utvecklas.
Målet med ett fördjupat samarbete är att förbättra ländernas förmåga till resiliens och främja
gemensamma intressen inom krisberedskapsområdet. Samarbetet utgår från behovet av att
stärka vår förmåga att förebygga och hantera risker, sårbarheter och hot på både kort och
lång sikt. Den stora bredden av påfrestningar gör att vi måste bygga beredskap för olika typer
av olyckor och kriser och i yttersta fall krig.
Samarbetet kan utvecklas genom att i högre utsträckning inkludera planering och beredskap
för att kunna möta och hantera olika händelser. Ett fördjupat samarbete skapar även bättre
förutsättningar för att ömsesidigt kunna ge och ta emot bilateralt stöd på ett effektivt sätt,
inklusive värdlandsstöd.
Det nordiska krisberedskapssamarbetet Haga är centralt för Sverige och Finland och det
fördjupade bilaterala samarbetet kommer inte att påverka den vikt som länderna fäster vid
Haga. Det är även viktigt för Sverige och Finland att se över möjligheterna för ökad
samverkan mellan Haga och försvarssamarbetet Nordefco i syfte att stärka
totalförsvarsförmågan. Sverige och Finland bedriver även sedan flera år ett fördjupat
försvarssamarbete.

Våra länder är båda aktiva inom EU:s civilskyddssamarbete och Natos arbete med resiliens
inom civilberedskapssamarbetet. Ett fördjupat samarbete ger bättre möjligheter till påverkan
och inflytande inom dessa fora.
Det fördjupade samarbetet har sin grund i ett förtroligt och långsiktigt arbete länderna
emellan. Med detta som utgångspunkt kan vi också öka vår kunskap om och förståelse för
beredskapsfrågor, skapa synergier och utbyta erfarenheter.
Vi avser att genomföra årliga ministermöten där samarbetet följs upp och utvecklas. Våra
departement, i samverkan med andra ansvariga departement och/eller myndigheter, kommer
att ha kontinuerliga avstämningar om hur arbetet fortskrider.
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