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Referat fra møte i Grenseredningsrådet på Hamar den 28.-29. april 2008.
Renate ønsket velkommen, introduserte to nye medlemmer Bjørn Pedersen brannsjef i
Glåmdalen og Tor M. Kalland fra Hedmark politidistrikt, han tar over etter Renate M. Utti.
Politimester Tormod Bakke ønsket velkommen til Hamar og hadde en gjennomgang av
dagens program.
Torbjørn Halldin , oppfølgning fra møte i Apertin, SOS-alarm, Alarm kjeden i
Sverige har en inngang. Norge har tre alarm numre, det er kun 112-sentralen som
skal varsles i Norge ved katastrofe alarm. 112 vil besørge trippelvarsling og
opprette egen operasjon (hendelseslogg) i sitt interne politioperative system (PO).
Testing av varslingslinjer vil bli foretatt mellom SOS Alarm og 112-sentralen på
Hamar.
• Lars - Håkan Jønsson: Hvordan kan vi best mulig utnytte de mulighetene i de
kartverk som ligger på data per i dag ? Det finnes mange muligheter til å søke opp
kart for våre områder og det er viktig at vi gir andre opplysning om hvor de finnes.
Alle deltakere sender inn kart med avmerking og opplysninger om hvor lokal
/sentral redningstjeneste er lokalisert i den enkelte kommune/len. Kartgrunnlag
med posisjonering sendes til arbeidsgruppa som består av Lars – Håkan Jønsson
(Lars-Hakan.Jonsson@w.lst.se),
•

Hedmark politidistrikt
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•

•

•

•
•

•

•

Leif Gustavsson(Leif.Gustavsson@s.lst.se) og Roy – Arild Rugsveen
(roy.arild.rugsveen@dsb.no) innen 27.10.08 (fire uker før neste møte.).
Nils-Erik Haagenrud orienterte om utviklingsarbeidet med det nye ”NØD
NETT I NORGE”. Sampol for Hedmarks del, vil trolig tidligst bli utrullet og
startet opp i 2010 – 2011.
Rakel - Sampol kommuniserer per dato ikke med hverandre som systemer, her
ligger det en stor utfordring i redningssammenheng.
Bengt Carlsson :Sambandsgruppe: Anders Oksvold, Bengt Carlsson og Rigman
Pents. Det skal gjennomføres sambandstester, Anders Oksvold gitt ansvar for
koordineringen og vil lage en enkel bruker manual i samarbeid med de andre i
gruppen. Malen vil bli sendt til brukerne. Sambandstest skal være gjennomført på et
nærmere angitt tidspunkt i god tid før neste møte i Grenseredningsrådet.
Johan Neby status Bogerangsdammen og status vedr. flomfaren/rapporter fra
NVE. Åkneset: en overhengende trussel som følges nøye. Se vedlegg. Klima: Viktig
å benytte ROS analyser i tilknytning planarbeid. Samkjøre planverk.
Marit S. Medby, Fylkesmannens krav innenfor beredskap som følge av
klimaendringer. Se vedlegg.
Leif Gustavsson, EU- øvelse /Morokulien (International Humanitarian
Partnership). TRIPLEX 2008 skal avvikles i tiden 13.-19. september 2008.
Grenseredningsrådet har ikke mottatt noe informasjon vedrørende øvelsen. Johan
Neby og Leif Gustavsson sender en formell henvendelse til norsk og svensk
respresentant for øvingsledelsen innen to uker. (fra 29.4.2008)
Bengt Holmgren og Renate M. Utti :Status etter øvelse ÅSA. Tre dokumenter
er sendt ut etter øvelsen med anmerkninger. Les egne detaljer.
Forbedringspotensiale : Trippelvarslingssystemet , varslingsrutiner SOS – 112
og kommunikasjonslinjene. Felles situasjonsoppfatning. Brann 110, må være
med på evalueringen.
Hvilke mål har vi for neste øvelse i 2009? Forslag til målsetting for egen
organisasjon utarbeides/ferdigstilles innen oktober 2008.
Muligheter for økonomisk støtte til småprosjekt, Renate M. Utti viste til et møte
med Interreg v/Erik Hagen.
Det ble nedsatt en gruppe som skal ha ansvar for søknad om midler, og at det blir
sendt så likelydene søknader som mulig fra Sverige og Norge. Gruppen består av
• Landsstyrelsen i Värmland: Leif Gustavsson,
• Landsstyrelsen i Dalarna: Lars Håkan Jønsson , vararep. Peter Forstrøm
• Fylkesmannen i Hedmark: Knut Anders Fossum
• Politiet i Hedmark: Politimester T. Bakke/Tor M. Kalland
Renate M. Utti lager et forslag til søknaden.
Lars-Håkan Jønsson : Kort informasjon om øvelsen, planlagt avviklet i Malung –
Sälen området, 22.-24.09.2008 (se vedlegg).

Hva skjer rundt om i Grenseredningsrådets ulike organisasjoner: SOS Alarm nytt system
som samler hele Sverige. Det er forhandlinger med staten og om et nasjonalt
Krisealarmsenter. Värmland satser på utvidet fylkes/läns samarbeid østover. Bedre info til
publikum. Dalarna: Skogbrannfly overvåkning som før i Sverige. Info om øvelse i 2008.
Fylkesmannen i Hedmark: ny Plan og bygningslov vil gjøre vedtakene enklere for
fylkesberedskapskontoret. Brannvesenet i Glomdalen nedbygges grunnet økonomi. Helse
Sør/Øst: Informasjon om ulike utfordringer for regionen.
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Utvikling av egen web-side for Grenseredningsrådet? Møtereferater, lovreguleringer,
informasjon m.m.
Senere møter: første post på agenda- gjennomgang av referat fra forrige møte, samt
informasjon om endringer / nyheter fra de ulike aktørene i rådet.
Bengt Holmgren blir pensjonist og takket for seg, han så stor framgang i Grenserådets
arbeid og ønsket lykke til videre. Leif Gustavsson tar over etter Bengt.
Vi hilser og takker Bengt for hans store engasjement og for innsatsen i
Grenseredningsrådet over mange år, og ønsker han lykke til som ”pensjonist”.
Neste møte: 26.-27.november 2008 i Dalarna.
1. vedlegg: Møte oppset
2.
3.
4.
5.
6.

vedlegg: Borangsdammen
vedlegg: Åkneset
vedlegg: Klima
vedlegg: International Humanitarian Partnership
vedlegg: Plan for øvelse Malung-Sälen kommun
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