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Svar på remiss till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende 
samarbetet med Frankrike 
(Fö2014/1120/SSP) 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har idag inget 
samarbete med Frankrike gällande insatser, materiel/utrustningssamarbete 
eller forskning och utveckling.  
 
Gällande förmåge-, övnings- och utbildningssamarbeten blev MSB Revinge 
i mars 2014 kontaktade av ENSOSP (statlig fransk utbildningsorganisation 
för brand, räddning och civilskydd). ENSOSP ville undersöka möjligheterna 
för framtida samarbeten med MSB Revinge. De är främst intresserade av 
gemensamma EU-kursansökningar, men även andra typer av samarbeten.  
ENSOSP framhöll sitt kunnande inom utveckling av simulering och 
övningar, samt att de är starka inom övergripande organisation. De är 
Frankrikes representant i Training Policy Group, Sub Working Group 
Training and Exercises.  
 
Vid diskussioner som förts mellan ENSOSP och MSB om kommande call 
for tender, och möjligheten att ta lead eller vara partner, har ENSOSP 
förklarat sig mest intresserade av att vara partner till en kurs. De bedömer 
att de inte har tillräcklig erfarenhet av att leda ett konsortium. De ser också 
gärna ett samarbete med Main School of Fire Service i Warszawa, som MSB 
tidigare sökt kurser med. En möjlighet skulle kunna vara att bilda ett 
konsortium mellan Frankrike, Sverige och Polen, med Polen i den ledande 
rollen. 
 
ENSOSP är öppna för flera förslag, då de har ambitionen att bli mer aktiva 
inom EU. Inget framtida samarbete har tills vidare definierats, men fortsatt 
kontakt kommer att hållas. MSB anser det vara intressant att göra en 
gemensam ansökan om att hålla kurser, eftersom Frankrike är ett stort 
medlemsland och man på så vis kan knyta dem närmare det samarbete som 
idag domineras av Tyskland, Danmark och Sverige. 
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Gällande Rakel och ledningssystem finns inga samarbeten med offentliga 
aktörer. Det huvudsakligen franska bolaget Airbus Defence and Space 
(tidigare EADS/Cassidian), är dock systemleverantör till Rakel. 
 
Utöver samarbetet inom EU: s ram har MSB inget pågående eller planerat 
bilateralt samarbete med Frankrike att redovisa.  
 
Det kan tilläggas att Frankrike är aktiva i European Forum för DRR och 
kommer vara ordförande 2015 (efter nuvarande Spanien). Sverige har en 
ganska nära relation med Frankrike kring förhandlingarna om nytt FN-
ramverk för katastrofriskreducering. 
 
------------------ 
 
I detta ärende har beslut fattats av överdirektören Nils Svartz. EU-
samordnaren Jennie Dahlén har varit föredragande. 
 
 
 
 
 
Nils Svartz 
 
   Jennie Dahlén 


