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Remiss om betänkandet En lag om operativt militärt stöd
mellan Sverige och Finland (SOU 2018:31)
Er beteckning: Fö2018/00578/RS
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län delar i stort utredningens slutsatser och
bedömningar.
Länsstyrelsen i Stockholm har dock följande synpunkter.


I utredningen saknas redovisningar om hur nödvändig samverkan mellan
finska styrkor och svenska civila myndigheter ska ske.



Det bör klargöras vilka möjligheter som Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, länsstyrelserna och andra civila myndigheter bör ges att
dela sekretessbelagd information med finska myndigheter, om detta krävs
för att underlätta ett operativt försvarssamarbete.

Avsnitt 1.1 Förslag till lag (2019:0000) om operativt militärt stöd
mellan Sverige och Finland.
Finska styrkor föreslås få samma befogenheter som den svenska Försvarsmakten,
inom delar av förfogandelagen (1978:262) samt lagen om undanförsel och
förstöring (1992:1402).
Det är värt att notera att civila och militära behov ska samordnas enligt
förfogandeförordningen (1978:558). Varken i utredningen eller i
författningstexten finns någon redogörelse för hur samordning mellan svenska
civila myndigheter och finsk militär ska ske, om ett sådant behov uppstår. Det står
heller inte angivet om utredningen gör bedömningen att eventuell samordning ska
ske via den svenska Försvarsmakten.
Avsnitt 1.4 Förslag till förordning (2019:0000) om utlämnande av
sekretessbelagda uppgifter vid operativt militärt stöd inom
försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland
I den föreslagna författningstexten ges inte några civila myndigheter möjlighet att
dela uppgifter som omfattas av 15 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) med finsk militär.
Det är rimligt att anta att t ex Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
länsstyrelserna och andra civila myndigheter innehar sekretessbelagda uppgifter
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som skulle kunna underlätta ett operativt försvarssamarbete. Med den föreslagna
formuleringen ges inte dessa myndigheter möjlighet att dela sådana uppgifter med
finska myndigheter.
De som medverkat i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av länsöverdirektör Johan
von Sydow. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit
samhällsbyggnadsdirektören Patrik Åhnberg, förvaltningsdirektören Åsa Ryding
och projektledare Staffan Forsell som föredragande.

