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GRENSEREDNINGSRÅDET 27- 28. NOVEMBER 2012 i KONGSVINGER
1. Åpning politimester Tormod Bakke.
2. Grense Øvelse 2013 (uke 39,24.september) - Status pr. i dag.
Brief vedrørende organisering og prosjektgruppe
Klarsignal fra Jernbaneverket og Svenska järnveger angående
tidspunkt.
Gode tilbakemeldinger på planleggingen/fremdriften av
øvelsen. Bra engasjement.
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En fra hver organisasjon sitter i øvelsesledelsen. Samspill
mellom kontroller og evalueringsgruppen er godt.
Viktig at alle blir øvd og ha fokus på mestring.
Styringsgruppa mener at informasjon skal legges inn under
www.dalarna.se/gransraddningdvh. Peter Hampus
undersøker muligheten for to redaktører på siden. Navn og
mail adresse sendes Peter Hampus, en fra norsk og en fra
svensk side.
Undersøker mulighet for å linke siden til sentral inter regside
for Norge og Sverige.
Informasjon og status for :
3. Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap v/Johan Neby, Fylkesmann i
Hedmark.
4. Forventninger etter 22.julikommisjonens rapport
Stabskurs
Planverk
Øvelser (2 fullskala)
Samhandling og koordinering med andre distrikter/etater
Redningsledelsen
5. Kort redegjørelse fra øvelse ”Hamar” og Redningsledelsens øvingsutvalg
v/Kaare Kveset, Sivilforsvaret.
6. Fremdriftsplanlegging 2014-2018 v/Lars Håkan Jönsson, Länsstyrelsen Dalarna.
Beslutning:
- Grenseredningsrådet har besluttet en ny øvelse/fullskala 2017 uavhengig av
tildeling av ekstraordinære midler.
Innspill :
Sendes til Länsstyrelsen Värmland(v/Leif Gustavsson)
1. Mål/fokus for øvelsen.
2. TEMA
Sendes inn før møtet i november 2013.
7. Info Schengen grensekontroll v/politimester Tormod Bakke.
Värmland, Dalarna og Hedmark har over 30 grenseoverganger. Hvordan skal dette
kontrolleres? Det jobbes med en ajourført plan. Dette gjøres i samarbeid med
svenskemyndigheter, da dette er en felles problemstilling. Norsk og Svensk politi ser
muligheten for samarbeid for en så effektiv kontroll som mulig.
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Generell info
 Akutt situasjon – mental forberedelse
 Operasjonssentralen var i noen grad underbemannet, har blitt styrket for å
kunne håndtere situasjoner.
 Stabsarbeid- Hedmark politidistrikt og Redningsledelsen har gjennomført
stabskurs i krise og katastrofehåndtering
 IKT/Kommunikasjon og samarbeid. Digitalt Nødnett- noen
distrikter/samarbeidspartnere har analogt og andre har digitalt smabands
system. Det er i verksatt et arbeid for å utvikle felles systemer/eller baser for
å kunne håndtere de ulike situasjonene som krever et utvidet samarbeid på
tvers av etater/organisasjonene og grensene.
8. Kommunikasjon: v/Leif Gustavsson.
Grenseredningsrådet er lite kjent, undersøkelser viser at man ikke har tilstrekkelig
kunnskap om rådet eller web siden. Besluttet å booke timer for å lage en
kommunikasjonsplan internt og eksternt, vedrørende Grenseredningsrådets mail/og
arbeid med fokus på praktisk tilhøring i 2013. Kommer tilbake med konkrete
bestillinger til representantene 2013.
9. Redegjørelse fra Karin Bogland vedrørende prosjekt ”Åtgärder risker”. Prosjektet er
finansiert med midler fra MSB, se vedlagt ppt. Viktig at alle bidrar med innspill.
Det lages og innhentes ordliste for ord og uttrykk i forbindelse med krisehåndtering.
Denne legges på hjemmesiden.
Kaare Kveset ser på potensiell kursansvarlig/utbildare for kurs i mai 2013. Kommer
tilbake med forslag til ansvarlig og eventuelt innspill til utdannelsespakken.
Følges opp ved neste Grenseredningsråd i mai 2013.
10. Politiet – viktig at lensmenn og stasjonssjefene på begge sider oppretter en tett
dialog vedrørende redningstjenesten. Videre utvikler dialogen over grensen, sett
med lys på de mange prosesser som allerede er i gang.
Det kreves at Politiet skal levere mer med eksterne ressurser
Fylke/länsstyrelsen
Endring i WIS, bedre og vil støtte grense samarbeid. Oppfordrer MSB om å søke
om tilgang. Struktur endringer med ny 110 sentral i Norge – pr. i dag er det vedtatt
at 110 sentralen legges til Elverum. Mulige endringer også i forbindelse med läns
strukturen i Sverige. 17.desember legges forslaget frem
Representasjon i grenserådet:
Viktig at eksisterende representanter deltar
Ønske om flere underliggende representanter deltar i Grenseredningsrådet.
11. Helse/sykehuset: Interne prosjekt ” Luftbruer ambulanse-sjukvård”
mellom Norge/Sverige. Oppstart: 2012 - ferdigstilles: august 2014.
Värmland vil ha helikopter klart fra våren 2014, vurderes hvor basestasjonen vil
ligge. Vil ha basestasjon i Karlstad området.
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Viktig at man aksepterer at alle områder/organisasjoner til enhver tid får lik
øvingseffekt, basert på sted, scenario og formålet.
Brann/Redningstjenesten : Videreutvikle samarbeidet Grenserådet, på grunn av
manglende representant ble det lite diskusjon.
Brann: Redgjorde for hendelsen i Idre med dødsfall, med norske personer.
Samarbeidet bra med helse i Norge.
Politiet (ved lensmann Lagmansveen) forespurte om Svensk side kunne komme og
redegjøre vedrørende ulykken.
50 stykker møtte.
Utfallet ble at evalueringen skal utføres årlig. Skape kontakt og relasjonsbygging.
KONKLUSJONER/BESLUTNINGER GRENSEREDNINGSRÅDET ,27.-28.11.2012
1. Informasjon GØ2013 legges inn under opprettet web
adr(www.dalarna.se/gransraddningdvh.) + intereg side med link.
Redaktører(web) fra begge land meldes inn til Peter Hampus på mail med navn og
e-post adresse innen 31.12.2012.
2. Nytt prosjekt etableres for 2014-2018
- Fullskala øvelse 2017
Følgende sendes Länstyrelsen i Värmland før møtet i november 2013
1. Fokus/mål for øvelsen.
2. TEMA
Neste møte i Dalarna 29.-30. mai 2013
Høst/vintermøte i Värmland 27.-28. november 2013.

