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HANDLINGSPLAN FÖR ETT FÖRDJUPAT FÖRSVARSSAMARBETE MELLAN FINLAND OCH SVERIGE  

Sveriges regering företrädd av Försvarsdepartementet 

och 

Finlands försvarsministerium 

A. Bakgrund 

Syftet med det fördjupade samarbetet mellan Finland och Sverige är att förbättra resultatet och 

öka effektiviteten genom gemensam användning av resurser, genom ökad interoperabilitet och 

genom en närmare dialog om gemensamma utmaningar. Samarbetet är begränsat till aktiviteter i 

fredstid. 

Med utgångspunkt i det nära samarbete som redan förekommer mellan Finland och Sverige 

kommer samarbetet att ske såväl bilateralt som inom befintliga forum som Nordefco, EU, Nato 

och FN och kommer följaktligen att komplettera annat multinationellt samarbete. 

Den internationella och nationella kommunikationen om Finlands och Sveriges fördjupade 

bilaterala samarbete och dess syfte och innehåll kommer att samordnas noggrant. 

De samarbetsområden som förtecknas nedan ska ses som allmänna samarbetsområden som 

försvarsmakterna bör gå igenom gemensamt för att bestämma innehållet och föreslå vilka 

åtgärder som måste vidtas. Förteckningen är inte uttömmande. Försvarsmakterna kan även 

utforska och föreslå andra samarbetsområden.  

Försvarsmakterna ska undersöka samarbetsmöjligheterna både i det kortsiktiga (2014–2015) och 

det långsiktiga perspektivet (2016–). Tyngdpunkten bör ligga på det långsiktiga perspektivet och 

på samarbetsområden som kan leda till en väsentligt ökad ömsesidig operativ förmåga. Tidsramar, 

kostnader och fördelar som rör möjliga samarbetsområden bör ingå i genomgången. Eventuella 

rättsliga konsekvenser av det fördjupade samarbetet bör också undersökas. 

B. Möjliga områden för bilateralt samarbete 

Försvarsministerierna 

1. Utveckla lämpliga kanaler för säker kommunikation på olika samarbetsnivåer, bl.a. en säker 

länk för videokonferenser.  

2. Återuppta personalutbytet mellan försvarsministerierna. 

3. Genomföra gemensamma analyser i frågor som gemensamma utmaningar och 

försvarssamarbete.  



Försvarsmakterna 

Marinen 

4. Utforska möjligheterna att förstärka samarbetet om övningar, utbildning och träning, 

sjöövervakning, gemensam användning av grundläggande infrastruktur, gemensamma 

förband och utvecklingen av förmågan att överföra operativ ledning (OPCON) av enheter 

mellan de marina stridskrafterna. 

Flygvapnet 

5. Utforska möjligheterna att förstärka samarbetet om övningar, utbildning och träning, 

luftövervakning och ledning (C2), gemensam användning av grundläggande infrastruktur, 

gemensamma förband samt utvecklingen av förmågan att överföra operativ ledning av 

enheter mellan flygstridskrafterna. Det fördjupade samarbetet ska bygga på det befintliga 

samarbetet inom ramen för Cross Border Training (CBT). 

Armén 

6. Utforska möjligheterna till fördjupat bilateralt samarbete om övningar, utbildning, 

jämställdhetsfrågor och träning inom t.ex. artilleriutbildning, grundläggande 

soldatutbildning, vinterutbildning och mekaniserade förband samt gemensam användning 

av övningsanläggningar. 

Logistik och upphandling av materiel 

7. Utforska möjligheterna att genomföra gemensamma förstudier, t.ex. om ett nytt 

ytstridsfartyg, gemensam utläggning av verksamhet på entreprenad och fördjupat 

bilateralt samarbete inom underhåll och framtida förmågeutveckling. 

Gemensamt 

8. Utforska möjligheterna att upprätta säker kommunikation på alla relevanta nivåer.  

9. Utforska möjligheterna att bidra med gemensamma förband till internationella övningar 

och insatser samt till FN:s, EU:s och Natos styrkeregister. 

C. Vägen framåt 

Försvarsmakterna ska lämna in en preliminär gemensam rapport om möjliga samarbetsområden i 

oktober 2014.  

Försvarsmakterna ska fortlöpande lämna förslag på konkreta samarbetsområden i takt med att 

arbetet fortskrider, men senast i januari 2015. 



De politiska besluten i fråga om det fördjupade bilaterala samarbetet inom särskilda områden på 

både försvarsministerienivå och försvarsmaktsnivå ska fattas fortlöpande med start i februari 

2015. 

De praktiska samarbetsområdena ska införlivas i försvarsmakternas ordinarie planeringsprocesser 

med start senast under våren 2015. 
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