Referat fra møte i grenseredningsrådet 18. og 19. mai 2011 på SAS Hotel
Radisson Blu Resort Trysil.
Til stede:
Lars-Håkan Jönsson
Peter Forsström
Johan Olsson
Tormod Bakke
Renate Melbye Utti
Magne Brobakken
Sondre Kristian Grønstad
Geir Kristoffersen
Kaare Kveset
Magne Kristiansen
Odd Jonny Brænd
Sten Sabel
Jan-Erik Skarp
Lena Ronnerstedt Eriksson
Tomas Olsson
Ulf Strandberg
Bengt Carlsson
Per Hampus
Britt Knutas
Kjell Erik Kristiansen
Johan Neby

Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Värmland
Hedmark politidistrikt
Hedmark politidistrikt
Hedmark politidistrikt
Lensmann i Trysil
Sykehuset Innlandet
Hedmark sivilforsvarsdistrikt
Midt-Hedmark Brann og Redning
Midt-Hedmark Brann og Redning (110)
Polismyndigheten Dalarna
Polisområde Mora
Polisområde Malung-Sälen
Polismyndigheten i Värmland
SOS Alarm
Räddningstjänsten Torsby
Räddningstjänsten Malung-Sälen
Landstinget Dalarna
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hedmark

Til stede 19. mai:
Ulf Gustavsson
Arnfinn Haugberg

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Østfold politidistrikt

Forfall:
Tor Kalland
Dan Persson

Hedmark politidistrikt
Polismyndigheten i Värmland

Møteleder: Magne Brobakken.
Dag 1:
1. Administrativ informasjon, godkjenning av referat
Referat fra forrige møte ble godkjent.

2. Velkommen
Politimester Tormod Bakke ønsket velkommen til møtet i grenseredningsrådet. Mente at det
er viktig at sentrale aktører innen redningstjenesten møtes, da redningstjenesten er forskjellig i
de respektive land. Viktig også å få lokale innspill fra lokal ordfører og lensmann.
3. Trysil kommune – håndtering av kommunal kriseberedskap og kriseledelse
Ordfører Ole Martin Norderhaug, Trysil kommune, orienterte om status, muligheter og
utfordringer vedrørende kommunal kriseberedskap på bakgrunn av voksende turistmengde fra
mange nasjoner som kommer til Trysil. Presiserte viktigheten av å ha gode og oppdaterte
beredskapsplaner, basert på ROS-analyse, som ser fremover.
4. Politiet i Trysil og Engerdal. Vakt- og beredskapsressurser i et grenseperspektiv.
Sondre Kristian Grønstad, lensmann i Trysil, orienterte om vakt- og beredskapsressurser i et
grenseperspektiv. Ser viktigheten av et godt samarbeid med svensk politi og holder på med å
finne ”møteplasser” for dette.
5. Felles 110-sentral Hedmark og Oppland
Johan Neby, Fylkesmannen i Hedmark, orienterte om utredningsarbeidet vedrørende felles
110-sentral (brann) for Hedmark og oppland fylker. Brannsjefene i fylkene har i nylig avholdt
møte vedtatt å gå inn for lokalisering i Elverum. Saken skal behandles i den enkelte kommune
før endelig beslutning tas.
6. Delt møtevirksomhet:
- Nødetater, redningstjeneste, politi, SOS
Filmen fra ”Gränsövning Sälen2010” ble avspilt, da en del av deltakerne ikke hadde sett
denne før.
Etter filmen stilte vi spørsmålet om hva som har skjedd ved de respektive etater etter øvelsen?
Er det foretatt noen gjennomgang av evalueringsrapporten?
Er enkelt ting tatt tak i?
Fellesnevneren ble nok at ingen hadde foretatt en evaluering innen egen etat. Selv ikke
evalueringsrapporten var gjort kjent. Hva skyldes dette?
Ved neste øvelse må det tas høyde for å avsette midler, som også dekker evaluering av øvelser
innen egen etat. Setter vi ikke av tid til egen evaluering og retter opp feil kommer vi vel ikke
videre?
Det ble videre en del diskusjon rundt hvem som skal informerer om hva i forbindelse med en
ulykke. Dette gjelder både i staber og på ulykkesstedet.
Konklusjonen må være at dette må være avklart og diskutert FØR krisen oppstår, slik at
utøverne er klar over hvem som uttaler seg om hva. I Norge finnes retningslinjer for dette.
Noe uklart i Sverige?

Bengt Carlsson redgjorde for ”Gränszonkarta”. Utarbeidet i samarbeid med de respektive
Räddningssjefer og Brannsjefer i kommunene langs grensen. Ved en brann eller ulykke i de
markerte zonene skal det foretas varsling til begge land. Utrykning foretas da fra både Sverige
og Norge.
Rutiner er etablert ved SOS Alarm og 110 sentralen. Må også innarbeides i 112 og 113.
Geir Kristofferesen opplyste at 113 har gjennomført møter med bl a TIB, for å se på
samarbeidet i Värmland og Dalarne.
Dette arbeidet bør også gjennomføres av 110 og 112. Viktig at rutiner er på plass, samt at vi
kjenner til hverandres organisasjoner.
Tomas Olsson savner et møtepunkt for politi/polis. Dette for å se på strategiske avtaler og
polisiert samarbeid langs grensen. Må gjelde for både Värmland og Dalarne.
Bengt Carlsson redgjorde for samarbeidsprosjekt i Suicidprevention. Deltakere i prosjektet er
polisen, Räddningstjänsten, Ambulansen, SOS Alarm og Svenska Kyrkan i norra Värmland.
Prosjektet kom i gang ettersom nordre Värmland er det området i Sverige hvor flest
ungdommer tar sitt eget liv. Viktig at nødetatene deler sine erfaringer rundt dette, for i
fellesskap kanskje kunne forebygge slike hendelser.

-

Länsstyrelsen, Fylkesmann

Representantene for Fylkesmannen i Hedmark orienterte om:
-

Oppstart av prosess med å utvikle fylkes-ROS til regional plan for
samfunnssikkerhet og beredskap.
Sivilbeskyttelsesloven.
Endringer i plan- og bygningsloven.
Kommuneøvelser.
DSB-CIM krisetøtteverktøy.
Skogbrannovervåking, samarbeid med flyklubber.
Utredning om felles 110-sentral i Hedmark og Oppland.

Representantene for Länsstyrelsen Dalarna orienterte om:
-

-

Avtale mellom norske og svenske myndigheter om utarbeidelse av kart over en
strekning på 10 mil i grenseområdene.
Damprosjekt Dala-älven, dambruddsbølgeberegning
Skogbrannovervåking
Arrangørene av Peace an Love-festival med 40 000 deltakere får låne 10
Oracle-terminaler for bruk i det digitale nødnettet. Med så mange deltakere
kan belastningen på mobilnettet bli stor, og dette er derfor et viktig
beredskapstiltak.
Øvelse Sälen II 2012 (tas opp i møtet 19.05.11)

Länsstyrelsen Värmland: intet å melde

Møtet slutt for dagen.

Dag 2:
7. Oppsummering av delte sesjoner dag 1
Hovedpunktene fra de to parallelle sesjonene dag 1 ble gjennomgått, her nevnes:
-

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark (tidl. fylkesROS), egen ROS for grenseområdene bør vurderes.
Oppstart dambruddsbølgeberegning for Klarälven i tillegg til den for Dalälven.
Oppfølging av evalueringsrapporter etter øvelsene Åsa og Sälen. Oppfølging,
evaluering og implementering av erfaringer etter øvelsene må prioriteres.
Grensesonekartet med oversikt over områder der det skal foretas utrykning fra
begge sider av grensen og nødsentral skal foreta trippelvarsling.

8. Grensesamarbeid Østfold/Värmland
Arnfinn Haugberg, Østfold politidistrikt, og Ulf Gustavsson, Vestre Götalands län, orienterte
om deres felles prosjekt for grensestrategisk krisehåndtering. Prosjektet skal bygge opp en
”grensestrategisk samarbeidsplan” før, under og etter en krise, og skal bidra til å “vaske bort”
grensen mellom Norge og Sverige når det gjelder krisehåndtering ved å bygge nettverk og
søke å fjerne evnt. formelle hindre.
Jfr. Power-Point- presentasjon som følger referatet som vedlegg.
9. Øvelsesvirksomhet
Fullskala redningsøvelse 2013:
Hensikt med øvelsen: Øve større krisehendelse i form av omfattende skogbrann med hensikt å
skape kunnskap for å videreutvikle og utbedre forbedringspunkter fra tidligere øvelser.
Det nedsettes en planleggingsgruppe sammensatt av et utvalg av grenseredningsrådets
medlemmer. Planleggingsgruppen skal ha vide fullmakter. Den skal lage forslag til opplegg
for øvelsen og søke om prosjektmidler.
Planleggingsgruppen starter sitt arbeid snarest og skal ha sitt forslag klart til neste møte
grenseredningsrådet som fastsettes til 23.-24. november 2011.

Deltakende myndigheter i grenseredningsrådet gir melding til Johan Neby, Fylkesmannen i
Hedmark om respektives representant i planleggingsgruppen. Melding sendes til
johan.neby@fmhe.no innen 1. juni 2011.
Geir Kristoffersen, Sykehuset Innlandet, deltar i planleggingsgruppen.
Oversikt over medlemmene planleggingsgruppen med telefon og e-postadresser sendes til
alle i grenseredningsrådet.
Framdriftsplan: jfr. vedlegg ”Tidsplan øvelse 2013”.
Prosjektet administreres av Fylkesmannen i Hedmark. Prosjekteier er Hedmark politidistrikt.
Interregsøknad: Sverige avklarer kanal for innsending av søknad og Norge foretar tilsvarende
avklaring.
Det er viktig at man allerede nå fører tidsforbruk/andre utgifter i forbindelse med øvelsen.
Dette vil bli viktig dokumentasjon i forbindelse med sluttrapporten.
Sälen II:
Forslag til dato for øvelse Sälen II: 14. – 15. mars 2012.
10. Eventuelt
Det ble lagt fram forslag om at grenseredningsrådet skal støtte ønske om å beholde Cross-base
analoge basestasjoner parallelt med nye digitale systemer. for alle redningstjenester.
Grenseredningsrådet støtter forslaget.
Det gjennomføres en øvelse i Hamar 6. oktober 2011. Bygger på samme lest som Øvelse
Elverum i 2010.
Lars Håkan Jönsson tar hovedansvaret for å få lagd en folder, som beskriver de enkelte
nasjoners redningstjeneste på skadested, herunder de enkelte etaters arbeidsoppgaver og
uniformering.

Møtet slutt.
Magne Tommy Brobakken
Kjell Erik Kristiansen
Referenter.
Møtet avsluttet kl. 12:25

