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Sändlista

Anteckningar förda vid Gränsräddningsrådets
möte 2011-11-23--24

Plats: Tällberg
Deltagare: Tomas Olsson, Jan-Olov Olsson, Bengt Carlsson, Carina Björk, Britt Knutas
dag 1, Lars-Håkan Jönsson dag 1, Leif Gustavsson, Karin Bogland dag 1, Kaare Kveset,
Kjell-Erik Kristiansen, Nils-Erik Haagenrud, Johan Olsson, Lotta Olsson, Peter
Forsström, Pär Maltesson, Sven-Åke Petters, Tormodd Bakke, Renate Melbye Utti, Ulf
Strandberg, www.gransraddningdvh.se
Program i stort:
Uppstart; kommendantur
Föregående möte gmg av mötesanteckningar
Erfarenheter från Utöya och bombdådet i Oslo: Politi, Fylket, AMK och Polis Sv.
Gruppvisa samtal: Polis, räddningstjänst SOS Nödetatene Landsting och AMK FylkeLänsstyrelse
Dag 2
Gemensam informationsutbyte:
Redovisning gränsräddningsrådets webbplats Redovisning från möte ”Larmplaner” B
Status Tabletop 2012
Rapport från Planeringsmöte GÖ 2013
Händelser på hemmaplan/laget runt

1

Lars-Håkan Jönsson hälsade alla välkomna

2

Peter Forsström gick igen föregående mötesanteckningar, dessa lades
till handlingarna.

3

Karin Bogland redovisade sitt uppdrag i Gränsövning 2013 och den
idé som finns om scenario för att Dalarnas läns aktörer ska kunna få
någon aktiv del i övningen. Händelsen kommer att förläggas på
svensk sida då de flesta resurser åtgår för att planera och genomföra

Länsstyrelsen Dalarna
Postadress 791 84 FALUN
Besöksadress Åsgatan 38

Telefon 023-810 00
Fax 023-813 86

Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna
E-post dalarna@lansstyrelsen.se

Plusgiro 6 88 19-2
Bankgiro 5050-5858
Orgnr 202100-2429

Anteckningar
2011-11-24

2(4)
Dnr: 452-7606-2011

övningen i Magnor. Karin redogjorde även för det projekt som hon
nu ska ta över vad en utvecklad krishanteringsförmåga genom
kunskapsuppbyggnad, säkerställd även vid personalomsättning, bland
aktiva i gränsregionen. Till det behöver Karin kontaktpersoner från
alla län, se nedan.
4

Lars-Håkan presenterade ett förslag på fortsättning efter kommande
projekt som i stort innebär att vi 2015 tar ett lugnare år för att
återkomma med övning eller ett projekt till 2016/2017. L-H ska titta
på förutsättningar för en sådan verksamhet.

5

Redogörelse från respektive organisation enligt ovan, angående
händelsen kring ”bombdådet i Oslo” och skjutningen på Utöya. Egen
organisations agerande och svårigheterna kring händelsen bl.a.
informationshantering, egen personals säkerhet och hur rikets resurser
kom till bruk/användning.

6

www.gransraddningdvh.se Peter redogjorde för hur långt som vi
kommit med gränsräddningsrådets hemsida. Där finns nu olika flikar
som ska svara upp mot vår verksamhet och behov. Peter efterlyste
bilder och inspel på vad sidan kan kompletteras med. Lst Dalarna
kommer även att registrera domännamnet med *.org, *.nu och se om
vi kan få *.no. Pete rvisade funktionerna och mötet konstaterade att
kartan måste utvecklas vidare för att få användarvänlighte.
Möjligheten at använda MSB/RIB ska ses över.
Peter passade även på att fördjupa sig lite i Karins kommande projekt
och nämnde att resultatet av detta ska in på hemsidan,
utbildningspaket och checklistor.

7

Bengt Carlsson redogjorde för arbetsläget med de nya larmplanerna i
gränsregionen och att dessa nu har tagits i bruk. Det arbetas aktivt
tillsammans med alarmeringscentralerna i Sverige och Norge för att
detta aska fungera bra. Viktigt är att informera de som inte varit med i
arbetsgruppen så de får reda på vad det är frågan om och hur det är
tänkt att fungera.

8

Redovisning från de funktionernas diskussioner:
Brand: Pratade om utbyggnad och användandet av Rakel/Nödnett och
framtida möjlighet till Roaming när vi går över landgräns. Det har gjorts
försök i samband med övning Skagen och dessa föll väl ut. Man diskuterade
även användandet av Rakel i alarmeringsfasen.
Sjukvård:
Man har lyft fram frågan om ambulanscheferna ska var med på mötena i
framtiden – blev inte avdömt på detta möte. Annars kretsade frågorna oom
Britt Knutas kommande pensionering och i dagsläget avsaknaden av ersättare.
Det är många bollar i luften just nu och detta med att Geir K har fått nytt jobb.
Hur ska göra för att inte tappa tempo. Man redogjorde dock för det som var
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genomfört så långt med möten mellan sjukvården så har långt och att man har
genomfört kompetenshöjande verksamhet som besök hos varandra. Där har
man bl.a. titta på organisation och rutiner. Arbete med checklistor har
diskuterats. LT Dalarna genomför Stabschefsutbildning 24 november,
den 29 november ska vi tillsammans med Linköping (katastrofmedicinska
centret) Uppsala och Dalarna genomföra ett ”Brännskadeseminarium” med
tanke på Rikssjukvård Brännskador (scenariot är en stor brand på
Högfjällshotellet i Sälen, så i verkligt läge skulle naturligtvis Norge bli
involverat
30 November, genomför vi en utbildning/Övning med regional
sjukvårdsledning och vår Krisledningsnämnd
Arbetar i samverkan med Värmland/Norge med att få till stånd en
”Checklista” för ambulanssjukvården, vid tillfällen då vi behöver samverka
med Norge
Polis
Ser över avtal om samarbete polis och 112 tjänster i Hedmark och Värmland.
Det finns behov av att komma tillsammans och prata struktur för praktiskt
samarbete på strategisk nivå.
Hur får vi till stånd et praktiskt samarbete med gemensamma patruller i
gränsområdet. Diskuterade också hur vi ska få sambandet att hänga ihop
tekniskt i Norge fram till våren 2013. Renate ska i andan av samverkan ioch
samarbete inledningsvis besöka polisen i Värmland och följa deras arbete bl.a
på ledningsplats och stab.
SOS: Informerade om den kommande översyn som ska genomföras vad avser
dagens alarmeringssystem kontra framtidens behov och uppdrag. Detta ska
ske 2012-2013.
Uppdrag från Regeringen att se över möjlighterna att avlasta nödnummer 112
till ett kompletterande nummer som ska ha inriktning krisinformation utifrån
både lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuner och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser, LSO och LEH.
En frågeställning inom SOS är hur kommer de att organiseras i en framtida
teknikutveckling.
Länsstyrelse/Fylke
Frågan om en att genomföra en gränsöverskridande RSK togs upp men sköts
på framtiden. Frågan togs sedan upp igen vid redovisningen av samtalen och
det tog s upp om det skulle vara en del i projektet och genomföras eventuellt
2014. Då ska den baseras på resultatet från övningen 2013.
Gruppen tyckte att Rakel och Nödnett absolut ska var med i övningen 2013.
Frågan om att skapa ett VU som förutom Länsstyrelser och Fylkesmannen ska
innehålla representant för brand, ambulans och polis sköts på framtiden med
hänvisning att vi kan få en bra uppföljning via vår nya hemsida. Ett av syftena
med gruppen skulle vara att följa upp att det var verkstad mellan mötena.
Mål och syfte med kommande projekt måste snarast fastställas då kommande
fönster för ansökan om projektmedel är i mars. Peter skickar Johan
slutrapporten från förra projektet.
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9

Tabletop övningen 2012 går av stapeln i Hamar. Inbjudan kommer ut
före jul. Alla hjälps åt att se till att berörda inom respektive län/Fylke
nås av denna inbjudan.

10

Gränsövning 2013
Renate redogjorde för mål, sytfe och händelseförlopp i stort. Hon gick
även igenom tänkt projektorganisation och till det projektplanen med
tidslinjal/frasmdrivningsplan. Då vissa delar i nuläget inte ska spridas
för att inte röja exakt var övningen ska genomföras och vad
omfattningen av olyckan är tänkt att bli så kommer det inte nämnas
mer här och nu. Mer information kommer ni att finna i publicerat
bildspel.
Alla vid mötet godkände scenario, ingående aktörer och stommen till
projektplanen.

11

Beslut;
- Peter F (PF) kontrollerar med MSB om vi kan integrera RIB:s
kartverktyg i vår hemsida.
- PF skapar ett forum på hemsidan för uppföljning av utdelade
uppdrag.
- PF kompletterar hemsidan med en flik för EU/Interreg projektet där
vi kan följa pågående processer.
- PF redigerar hemsidan så att det står utbildning/Övning på fliken.
- Alla som har bra underlag i form av bilder skickar dessa till PF så
han kan få in dem på hemsidan (för att det ska bli en trevligare sida).
- Länsstyrelse och Fylkesmannen tar in namn på de som ska vara
Karin Bogland behjälplig med att ta fram undrlag för utbildningspaket
och ckecklistor. Dessa ska var ainom alla ”blåljusgrenar”.
Tormod Bakke Kallar Länspolismästarna till möte för att starta upp en
dialog om samverkan på strategisk nivå.
- Styrgruppen för EU/Interreg projektet ska ha sitt första möte
snarast dock senast månadsskiftet februari/mars.
- Rubrik på ansökan ”Utveckling av räddningsinsats och krishantering
över landgräns, 2012-2014.
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NÄSTA MÖTE ÄR DEN 22-23 MAJ

www.gransraddningdvh.se www.gransraddningdvh.se www.gransraddningdvh.se

Vid pennan Peter Forsström

