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FOI har tagit del av ovan nämnda remiss. FOI är i många delar positivt till förslaget och delar
uppfattningen att det kan finnas vinster i ett utvidgat samarbete, planering och beredskap på en
överstatlig nivå inom EU. Generellt saknas dock en konsekvensanalys till förslaget. Förslaget är ett
ramverk/rättsakt, vilket gör det svårbedömt vad gäller utförande och innehåll samt kostnad. FOI
menar också att det behövs ett tydliggörande kring de delar av förslaget där EU söker mandat för
interventioner på nationell nivå i vissa krislägen (s15-16).
FOI menar att förslaget bör kompletteras i med:




Ett tydligt uttalande om sekretess: kommer det att råda öppenhet kring bedömningar,
beredskapsplaner incidenter o.s.v. Hur ska detta hanteras inom unionen?
Internationella jämförelser saknas vad gäller krishantering. (Exempelvis USA, hur har man
lagt upp sin federala krishantering?) Vilka inbyggda svagheter finns med ”överstatliga
system”?
Gränsdragningar saknas: vad är definitionen av en kris? Är t.ex. det globala problemet med
antibiotikaresistens-utvecklingen en ”kris”?

Brev på svenska med logotyp i fyrfärg. 2006-06-22, Utgåva 2.0.
Godkänd av Mikael Sylvén

FOI:s svar på särskilda frågor
(1) FOI är en uppdragsfinansierad myndighet och har en bred kompetens inom bl.a. B, C och
miljöområdet. Många av institutets experter har erfarenhet av att delta/leda olika EU-projekt.
FOI vill också påtala det europeiska CBRNE- centret, Umeå universitet, som en resurs.
(4) FOI tycker att det är önskvärt att inte alltför många permanenta strukturer skapas med
påföljande kostnader och byråkrati, utan förordar en mer problemstyrd process där redan
befintliga resurser inom varje nation utnyttjas.
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(5) FOI menar att ett övergripande formaliserat system med generella, tydliga upparbetade
vägar har förutsättningar att bli effektivare och mindre sårbart. Tidig varning och reaktion kan
ge tidsvinster.
(6) Om ansvariga myndigheter initialt inte vet vad det är för typ av kris/exponering man
hanterar är det en fördel med en övergripande handläggning som kan innefatta hot och risker
av olika ursprung.
(13) FOI ser fördelar med en frivillig gemensam upphandling; det skulle kunna skapa en större
marknad för produkter, där företag ges möjlighet till långsiktiga kontrakt med påföljande
produktutveckling. En fara är dock att mindre företag/aktörer faller ifrån om
upphandlingsregler m.m. är alltför komplicerade.
Detta remissvar har beslutats av tjf generaldirektör Susanne Moberg efter föredragning av
forskare Elisabet Frithz.
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