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För 20 år sedan år 1989 ingick fyra nordiska länder - Danmark, Finland, Norge och Sverige -
NORDRED, ett avtal om samarbete över territorialgränserna vid olyckshändelser och hotande
farosituationer. Island anslöt sig till avtalet 2001. Avtalets tillämpningsområde omfattar i första
hand praktiskt samarbete inom räddningsverksamheten vid olyckor och beredskap för dem.

I bakgrunden till beredningen av avtalet fanns ett långvarigt praktiskt samarbete i synnerhet mellan
myndigheter i gränstrakterna. Även mellan myndigheterna inom centralförvaltningarna fanns det
regelbundet samarbete bland annat i form av årliga möten för generaldirektörer.

Med avtalet strävade man efter ett samarbete som skulle vara så praktiskt och obyråkratiskt som
möjligt och som vilade på en stadig grund tack vare den nordiska passfriheten och de flera olika
samarbetsformerna mellan de nordiska länderna. Enligt min åsikt lyckades vi bra med detta. All
verksamhet behöver inte kontrolleras från huvudstäderna. I stället gör NORDRED-ramavtalet det
möjligt för regioner och kommuner att ingå ömsesidiga lokala eller regionala avtal om
räddningssamarbete över gränserna. Sådana här avtal gör det lättare att sköta dagliga uppgifter inom
räddningsverksamheten. Det finns inskrivet i avtalet hur man ska förfara vid begäran om
handräckning och utbyte av information ifall situationen blir så allvarlig att den inte kan lösas med
enbart lokala resurser. I avtalet nämns även de olika sektorspecifika avtalen inom räddningstjänsten,
speciellt de som gäller sjöräddning, oljebekämpning och flygräddning.

För mig var det en glädje att få delta aktivt i beredningen av avtalet. Det är trevligt att Ulf Bjurman
från Sverige, som hade en central roll i beredningen av avtalet, är nu här för att berätta mer om det
här beredningsarbetet.

Det samarbete som avses i avtalet sker på nationell nivå inom NORDRED-samarbetsgruppen som
har två årliga möten och där varje avtalsslutande stat har ett treårigt ordförandeskap. Som jag
uppfattat har samarbetet inte störts av att räddningstjänsten är organiserad på lite olika sätt i olika
nordiska länder. Jag skulle tro att det har varit nyttigt att märka att saker kan skötas på flera olika
sätt och ändå sköts de lika bra.

Vi har haft som vana att ordförandelandet i samarbete med NORDRED-samarbetsgruppen
arrangerar en räddningstjänstkonferens under sitt sista år som ordförande. Finland har varit
ordförande för NORDRED sedan juni 2006 då en avslutande konferens för Islands ordförandeskap
arrangerades i Reykjavik. Nästa ordförande är Norge.

Den här konferensen i Vasa är alltså 20-årsjubileumskonferens för hela NORDRED-avtalet.
Meningen är att blicka bakåt, men framför allt att också utvärdera och visionera om framtida
utmaningar för det nordiska räddningstjänstsamarbetet. Detta gör vi genom att granska vad avtalet
omfattar, hur det har fungerat och hur det förhåller sig till övrigt internationellt samarbete som
utvecklats efter att avtalet slöts. Temat för konferensen är ”NORDRED-samarbetet i dag och i
framtiden”. Vid konferensen kommer vi att granska olyckor och farliga situationer samt
räddningstjänster på land, till havs och i luften i ett brett perspektiv och med beaktande av alla dem



som deltar i verksamheten. Det finns tre synvinklar: lokal, regional och internationell utomnordisk
synvinkel.

I glest bebyggda områden är det naturligt att samarbeta med grannländerna. En bekant personal på
bägge sidor om gränsen garanterar en smidig och effektiv verksamhet. Man ska naturligtvis inte
glömma bort den gemensamma värdegrunden i Norden som utgör ett bra underlag för utvecklingen
av samarbetet.

Samarbetet mellan de nordiska länderna inom räddningsverksamheten har i 20 år påverkat
utvecklingen av verksamhetsområdet genom innovationer, lagstiftning och produktutveckling. Även
i mer omfattande uppgifter som förutsätter beredskap att hjälpa, har våra länder arbetat ihop för att
främja målen för räddningsverksamheten. Som exempel vill jag nämna det FN-ledda humanitära
nätverket IHP (International Humanitarian Partnership).

NORDRED var, för 20 sedan då det slöts, det enda omfattande avtalet om räddningssamarbete i
området. Sedan dess har flera nya avtal slutits - Finland t.ex. har ingått bilaterala avtal med
Ryssland och Estland - och senast i december 2008 undertecknades Barentsavtalet mellan Finland,
Norge, Sverige och Ryssland. Det finns även andra samarbetsformer, såsom Östersjörådet CBSS,
Arktiska rådet och EU:s Östersjöstrategi som kommer att fastställas inom de närmaste dagarna.

NORDRED är således inte längre det enda samarbetsforumet där de nordiska länderna samverkar
för att utveckla räddningsverksamheten i området och säkerställa att det finns tillräckliga
möjligheter till hjälp. NORDRED-ramavtalet har under de gångna 20 åren visat sig vara nödvändigt
och välfungerande. Samtidigt har samhället och den internationella omvärlden gått igenom stora
förändringar. Nu är det dags att även bedöma om avtalet efter 20 år fortfarande kan svara mot de
behov som samarbetet mellan de nordiska länderna inom räddningsverksamheten har eller om det är
dags att se över och förnya detta avtal.

Med tanke på det nordiska samarbetet är tidpunkten för den här konferensen läglig även på andra
sätt. Det nordiska räddningstjänstsamarbetet har under våren fått mer synlighet än tidigare, speciellt
på grund av en rapport av Norges förra utrikesminister Thorvald Stoltenberg som syftar till att
fördjupa den nordiska utrikes- och säkerhetspolitiken. Mer vikt och synlighet gav också ett möte på
Haga slott i Stockholm för ministrar med ansvar för den nordiska räddningstjänsten. Det var första
gången dessa ministrar samlades för att diskutera samarbetet för samhällsskydd och krisberedskap.

Stoltenberg föreslog bland annat att vi borde ha en gemensam nordisk katastrofenhet som skulle
utnyttja den beredskap som vi redan har, exempelvis NORDRED- samarbetet inom
räddningstjänsten. De nordiska utrikesdepartementen svarar för vidareutvecklingen av Stoltenbergs
förslag och därför behandlas de inte mer ingående vid denna konferens.

NORDRED-samarbetet för sin del tas konkret upp i Hagadeklarationen som är gemensam för de
nordiska ministrarna med ansvar för räddningstjänsten. I deklarationen föreslås att NORDRED ska
vara grunden för olika alternativa sätt att utveckla det nordiska räddningstjänstsamarbetet.

Programmet för den här konferensen fastslogs redan innan man visste någonting om mötet på Haga
slott. Trots det passar konferensprogrammet utmärkt i andan av Hagadeklarationen och det erbjuder
goda möjligheter att granska de konkreta frågor som ministrarna ställde kring NORDRED.

Jag är glad att konferensen har samlat hit en så stor och mångsidig deltagargrupp från alla de
nordiska länderna.



Jag önskar er alla varmt välkomna till min gamla hemstad Vasa och jag önskar alla givande
konferensdagar och hoppas att arbetet för vidareutvecklingen av det nordiska
räddningstjänstsamarbetet bär frukt.


