HEDMARK POLITIDISTRIKT

REFERAT
Dato:
Mottaker

Medlemmer i Grenseredningsrådet
Fra møte i

Dato

Grenseredningsrådet avholdt på Hamar

12.-13.05.04

Kl.

Til stede:

Jfr. egen liste
Møteleder

Referent

Pob. Magne Brobakken

Pob. Magne Brobakken

Onsdag 25.11. og torsdag 26.11.2009, ble det avholdt møte i Grenseredningsrådet.
Møtet ble avholdt på Hamar politihus og Hotell Scandic påHamar.
DAG 1
1200
1210-1245
1245-1255
1255-1300
1300-1350
1350-1400
1400-1430
1430-1615
(inkl. pauser
etter behov)

1615-1630

DAG 2
0900-0910
0910-0950
0950-1000
1000-1045
1045-1115
1115-1215
1215-

1230

Hamar politihus

Oppmøte ved Hamar politihus
Lunsj (serveres i politihusets kantine)
Innledning v/ PM Tormod Bakke
Gjennomgang av program for møtet v/ pob. Magne Brobakken
Omvisning – Hamar politihus v/ Brobakken
Pause
Informasjon fra NORDRED-møtet v/ Peter Forsstrøm
1. Øvelse Åsa – tabletop-øvelse, Sälen 10.10.09. Erfaringsutveksling – aktuelle
oppfølgningstiltak med henblikk på organisasjonslæring.
2. Gränsövning 2010, Dalarna. Generell status, forberedende aktiviteter opp mot
gjennomføringen av øvelsen. Status Interreg-søknaden.
3. Grenseøvelse 2011 (2012), Norge. Interreg-søknad (hovedprosjekt)? Ressurs- og
kostnadsmessige utfordringer ved gjennomføring av en fullskalaøvelse, blant annet
knyttet til øvelsens innhold, formål og prosjektorganisering/-ledelse. Overordnet
forankring (sett i sammenheng med en eventuell tildeling av øvelse TYR (nasjonal
øvelse) i Norge 2011.
Eventuelt / oppsummering

Hotell Scandic, Hamar

”Morgengymnastikk” v / Brobakken
Pandemiutbrudd – influensa type A (H1N1) – utbrudd av influensa i dyrebesetninger.
Utviklingstendenser og mulig fremtidig scenario. Grenseproblematikk knyttet til mulige
smitteveger. Informasjon v/ distriktssjef i Mattilsynet, Anders Prestegården.
Pause
Bograngsdammen – dambrudd som krisehendelse. Status jf. utarbeidelse av
beredskapsplanverk – varslingsplaner. Dambrudd som fremtidig aktuelt (table-top)
øvingsscenario? Informasjon ved Ove J. Dybendal, Åsnes kommune.
Pause / inkludert utsjekking fra hotellet
Informasjonsutveksling – aktuelle hendelser – nyheter av gjensidig interesse innenfor egen
organisasjon.
Avslutning / oppsummering / tid for neste møte
Lunsj
GOD TUR HJEM OG KJØR FORSIKTIG!

=============================================================================
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Deltakerne møtte på nye Hamar politihus, hvor de ble servert lunsj.
De fremmøtte ble deretter ønsket velkommen av politimester Tormod Bakke.
Programmet for dagene ble gjennomgått og deretter ble gjennomført en omvisning på Hamar
politihus.
Informasjon fra NORDRED-møtet – Peter Forsström
Peter informerte om NORDRED-møtet, som denne gang ble gjennomført i Wasa. NORDRED
er en sammenslutning av de nordiske land + Færøyene.
Det er Finland som nå har formannsvervet i 2 år.
Møtene tar for seg et vidt spekter av saker, bl a øvelser og ”vårt” Grenseredningsråd ligger
langt framme når det gjelder øvelser. Alle nasjoner ønsker mer øvelse og Barenst Rescue går i
Østersjøen i 2011.
I forbindelse med nordisk ministermøte 27.04.09 kom det frem at nordisk samarbeid skal
utvikles.
Peter synes at flere må møte på disse møtene. En viktig arena for å bedre det nordiske
samarbeidet, samt å følge med på hva som skjer i norden.
Øvelse ÅSA – 10.10.09
Fortsatt problemer med alarmvegene når det gjelder ”grensevarsling”. Nødetatene på begge
sider må komme sammen og bli ”enige” om / få forståelse for hvor og hvordan varsling skjer.
Dette fremkom under table-top øvelsen. Det er liten kunnskap om hverandres organisering og
hvem som har ansvar for hva i de respektive staber. Bl a bør varslingsøvelser gjennomføres 2
ganger i året.
Magne Brobakken tar dette videre.
Gränsövning 2010 – Dalarna
Peter orienterte om fremdrift og status.
Grenseøvelse 2011 (2012) – Norge
Enighet om å kjøre en table-top øvelse i 2011 hvor momenter fra Utvärderingsrapporten
GØ2009 blir vesentlige – Ansvarlig Fylkesmannen i Hedmarks.
”Fullscalaøvelse” flyttes til 2012 – Ansvarlig Hedmark politidistrikt
Fylkesmannen v/Johan Neby tok opp spørsmålet om NTC v/Morten Wenstad skulle impliseres
i øvelsen. Full enighet om at dette avventes inntil videre. Det inngås ingen avtaler foreløpig.
Fylkesmannen formidler dette til NTC.
Dag 2.
Pandemiutbrudd – influensa type A (H1N1) – Seniorrådgiver Tor Odd Silset.
Silset orienterte om opprettelsen av Mattilsynet, Matloven, Dyrevernloven, Kjerneoppgaver,
Beredskapsplaner mv . Hovedmål er trygg mat. Det blir ny ordning fra 0101.10 når det gjelder
veterinærvakt/beredskap. Skal ha døgnvakt.
Se vedlagte presentasjon. VEDLEGG
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Bograngsdammen – Ove J. Dybendal og Tor Skjøthaug – Åsnes kommune
Dybendal og Skjøthaug orienterte omkring beredskapsplanen for Bograngsdammen. Planen
utarbeidet i nært samarbeid med dammeier Fortum, Åsnes kommune, Fylkesmannen i
Hedmark mv. Det er viktig at informasjonen rundt planverket blir gitt på en slik måte at
befolkningen ikke blir skremt, samtidig er det viktig at infoen er riktig. Fortum og
Fylkesmannen i Hedmark planlegger dette.
Når det gjelder varslingslinjer så er det meget viktig at disse er klare og entydige.
En evt alarm går til driftssentralen i Sveg, derfra til SOS Østersund > andre aktuelle.
Varsling vil bla foregå via UMS.
Åsnes kommune føler de har et godt samarbeid med dammeier, Fylkesmann, Politiet og
Svenske myndigheter.
Generell informasjonsutveksling
SOS Alarm - Falun v/Magnus:
Foreviste blankett for meldingsmottak. SOS Alarm kan posisjonere både vanlig telefon og
mobiltelefon m h s til gate, kommune etc. Ved mottak av melding vil alarm være gitt innen 20
sekunder til redningstjenesten. Spørreskjema ang ulykken sendes umiddelbart til LKC.
SOS Alarm vil også kunne sette over/videreformidle forespørsler til LKC. Når SOS Alarm
mottar melding om viltulykker, blir disse posisjonert og oversendt polisen.
113 Hedmark v/Geir:
Sentralen bruker Index ved mottak av melding om ulykke. Det blir derfor stilt mange spørsmål
til innringer. Det er viktig at samtaler settes over i medlytt så fort som mulig i forbindelse med
trippelvarsling. Dette vil bla gjøre sitt til en hurtigere utalarmering av personell.
Det er ønskelig at operatørene (på nødsentralene) får til en samling for å diskutere disse
spørsmålene.
Ambulansene skal fases inn i egen drift. 300 ansatte skal på plass.
SOS Alarm – Karlstad v/Torbjørn:
Det er en tverrfaglig gruppe av fagpersonell som har utarbeidet Indexen SOS benytter.
Det arbeides med å lagre informasjon i 10 år. SOS har direkte forbindelse med LKC.
Knut Anders Fossum, FM Hedmark opplyste at det arbeides for en felles nødsentral i Norge.
PM Bakke opplyste at han har svart på et høringsnotat vedrørende dette. AMK v/Geir sa at
helseforetakene i Norge ikke er interessert i en felles nødsentral (taushetsplikten).
Rädningssjäfen i Torsby Bengt opplyste at varsling via hverandre fungerer bra i det daglige.
Nevnte bla at de hadde god erfaring med brann og polis i Norge.
Redningstjänsten og Polisen Dalarne v/Jan-Olof og Lars:
I deres organisasjoner foregår det mye arbeid rundt Racel, utdanning av instruktører mv. Skal
tas i bruk 3 kv 2010.
Länstinget Dalarna v/Britt
Arbeider med i implementere Racel. Ser på hvilke type apparater som skal benyttes. Kjøper
inn for bruk i krisekommunikasjon. De har foretattt en ROS-analyse i Dalarna med henblikk på
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pandemi.
Holder på med utdanning av polis og redningstjenesten med henblikk på farlig gods.
Utdanningen går på samarbeid de første 10 minutter.
Länsstyrelsen Dalarna v/Peter
Skogbrann flyet får ikke fly mer en 12 tilfeller (47 i 2009). MSB utreder bruken.
Dalaelvprosjektet er snart ferdig. Venter på kartløsning. Kommunene har tung økonomi og det
vil bli store omorganiseringer.
Erik Hagen har godkjent Interreg søknaden.
Länsstyrelsen skal rapportere til MSB hver mandag vedrørende pandemien.
Digitale grensekart er oppe og går.
SOS Alarm – Karlstad v/Torbjørn
Det jobbes sammen om kriseberedskapen – ROS analyse, videreutdanning, øvelser mv.
Fylkesmannen i Hedmark – v/Knut Anders Fossum
Kommunene får generell berdskapsplikt fra 01001.2010.
Må bare beklage at det har tatt ”noe tid” å få ferdig referaten.
Neste møte avholdes i Värmland 19. – 20. mai 2010.
Magne Tommy Brobakken



