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Gränsräddningsråd 27-28 november 2013
Närvarande
Hallgeir Karlstad
Susanne Thellberg
Ingela Boberg
Carina Björk
Lena Friberg
Peter Forsström
Peter Karlsson
Jonny Hjalmarsson
Per Hampus
Jan-Olov Olsson
Nils-Erik Haagenrud
Johan Neby
Knut Anders Fossum
Renate M. Utti
Magne Tommy Brobakken
Kaare Kveset
Geir Kristoffersen
Egil Leikåsen
Harald Bjerkan

SOS Alarm
Räddningstjänsten Torsby
Landstinget Dalarna
Landstinget i Värmland
Polismyndigheten Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna
Räddningstjänsten Eda
Räddningstjänsten Malung-Sälen
Räddningstjänsten Älvdalen
Midt-Hedmark brannvesen
Fylkesmannen Hedmark
Fylkesmannen Hedmark
Hedmark Politidistrikt
Prosjektleder GØ2013
Sivilforsvaret Hedmark
Sykehuset Innlandet
Glåmdal brannvesen
Brannsjef Eidskog

Inledning
Leif inledde med att berätta om Värmland varefter vi körde en
presentationsrunda. Vi fick sen, var och en, i uppgift att skriva ner tre ord om
Gränsövning 2013.
Gränsövning 2013
Magne Tommy Brobakken, projektledare i interregprojekt Gränsövning
2013 redogjorde för projektet. Magne visade en välproducerad film på 17
minuter som beskriver övningen. Efter filmen fördes diskussion kring
samverkansrutiner och övningsrutiner. Det konstaterades att det är viktigt att
ha planer för att tillvarata erfarenheterna från övningen. Dels för att kunna
förbättra rutiner inför en faktisk händelse men också för att kunna planera
och genomföra en bättre övning nästa gång.
Förslag restes på att skapa en organisation för att tillvarata och åtgärda
definierade brister och som återrapporterar till gränsräddningsrådet.
Planmässighet i tillvaratagandet och att processen måste styras var
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synpunkter som luftades. En kärnfråga är vem som ska ansvara för den här
processen. Någon ansåg att det är projektledaren i projekt Gränsövning 2013.
Problemet är att Magnes projektanställning upphör den 31 januari 2014.
Magne visade även en film gjord av 90 sekunder, MSB.
Vidare visade Magne i övningen definierade brister i förhållande till
centrala, övergripande övningsmål, samt sådant som fungerade bra.
Diskussioner fördes kring både positiva och negativa erfarenheter från
övningen.
Nordred
Bosse Andersson från MSB, en av Sveriges representanter i Nordred,
berättade bland annat om inriktning för 2012-2015.
Interregprojekt Luftburen ambulanssjukvård
Ingela Boberg redogjorde för projektet som strävar efter att utveckla
samarbetet mellan luftburen ambulanssjukvård på svensk och norsk sida.
Standardisering, etablering av gemensamma rutiner, tydliggörande av
ansvarsområden samt undanröjande av hinder ingår i projektet.
Ingela redogjorde även för aktuellt läge i Värmland och Dalarna när det
gäller ambulanshelikopter. I Värmland är målsättningen att en helikopter ska
vara i drift från och med halvårsskiftet 2014. Basen ska placeras i Karlstad.
Helikopter i Dalarna beräknas tas i drift under 2015 och placering blir Mora.
Projektet Åtgärder risker
Peter Karlsson som tagit över projektet efter Karin berättade att ett utkast till
checklistor/insatskort skickades ut innan övningen och att få svar kommit in.
Peter måste få in synpunkter på korten. Vi bestämde att Peter gör ett nytt
utskick och att alla organisationer svarar senast den 15 februari 2014.
Gränslös krishantering
Leif redogjorde för läget i projektet.
Föregående mötes anteckningar
Sidan två, punkt fyra – I år blir temat social oro.
Sidan 3, Polisen och omorganisation – Sex beslutsnivåer för tydligare och
snabbare beslut och större närhet till medborgaren. Värmland Dalarna och
Örebro bildar region Bergslagen. Regionscheferna ska vara utsedda till nyår
(klart i skrivande stund, Dan Person blir regionpolischef i region
Bergslagen), därefter ska lokalpolisområdena utformas.
Beslut
 Peter Karlsson gör ett nytt utskick av checklistor/insatskort i projekt
Åtgärder risker. Vi var överens om att projektets idé ska fullföljas.


Magne Brobakken granskar formerna för erfarenhetsåterföring efter
övningen.
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Hur gå vidare med projektansökan Gränslös Krishantering?
Organisationen i projektplanen titta vidare på detta.

Projektplan risk- och sårbarhetsanalys (RSA/ROS) gränsområdet
Dalarna Hedmark
Johan Neby presenterade ett förslag till projektplan för RSA/ROS gällande
gränsområdet mellan Dalarna och Hedmarks fylke. Projektet som leds av
Fylkesmannen i Hedmark startas i februari 2014, avslutas kvartal 3 2014 och
ska sammanfattas i en rapport.
Redovisning från funktionsvisa diskussioner
Sjukvård/Helse
 Gränsövning 2013 – På skadeplats fungerade det bra, väl förberett
med planeringsträffar. De brister som identifierats hos Landstinget i
Värmland är inte kopplade till den här övningen.
 Geir ska anordna en gemensam träff för svensk och norsk operativ
personal. Inbjudan skickas till svenska ambulanschefer.
 Carina anser att en gemensam RSK bör ligga på operativ nivå.
Polis/Politi
 Politianalysen säger sex regioner för norsk polis men många tvivlar
på att det blir så. Det skulle innebära att Hedmark kommer ingå i en
jätteregion. I februari ska förändringarna vara klara.
 Hedmark politidistrikt tar Nödnett i bruk den 6 december (I
skrivande stund kan man läsa att Gudbrandsdal politidistrikt den 12
december, som sista distrikt, tog Nödnett i bruk).
 Hedmark politidistrikt har fått en inbjudan från Dan Persson i
Örebro.
 Tomas Sahlström erbjuder sig att hålla i ett seminarium där vi
definierar gränsgemensamma risker och fastställer sannolikhet och
konsekvens, detta kan vara uppstarten till en gemensam RSA/ROS.
Länsstyrelser/Fylkesman
 Projekt Gränslös Krishantering – Länsstyrelsen Dalarna blir
sammankallande och sammanhållande för projektets gemensamma
delar. Arbetet med att skapa handlingsplaner startas när MSB
beviljar projektet. En gränsöverskridande RSA/ROS blir en
pusselbit i projektet som Hedmarks fylke ansvarar för. Vi ser här en
naturlig stege; RSA/ROS ger utbildning som leder till övriga
utredningar som leder till behovsanpassade övningar.
 Mötesformerna diskuterades. Förslag på att permanenta kl 11 dag 1
till kl 15 dag 2 framfördes. Åter igen påpekades att en strävan,
målsättning ska vara att hålla mötena i gränstrakterna.
 I Dalarna hålls övning Störtflod i mars 2014.
Räddningstjänst/Brann
 RSA/ROS – Viktigt att Fylkesmannen samordnar för att vi ska
undvika dubbeljobb.
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När det gäller samverkan Nödnett/Rakel är det viktigt att vi hittar
konstruktiva lösningar, till exempel att räddningstjänsterna lånar ut
apparater till varandra, tills kommunikationsproblemet är löst. NilsErik kallar till möte för att komma fram till bra lösningar.
Gemensamma riskobjekt över gräns ska också diskuteras.
Nils-Erik redogjorde för en nationell studie med syftet att
omorganisera räddningstjänsten i Norge. Man tittar på större
administrativa områden. Verksamheten ska fortsatt bedrivas i
kommunal regi.
Jan-Olov berättade om en studieresa han gjort till Fukushima.
Dalarna gör en översyn på sin förmåga att tackla en liknande
händelse.

Övrigt
Eda kommun tar i december beslut om att sänka beredskapsnivån på
räddningsstyrkan i Charlottenberg från 1+4 till 1+3. Länsstyrelsen har
motsatt sig förslaget i ett yttrande.
Falun står som värd för skid-VM 2015 vilket i stort sett hela Dalarna berörs
av, inte minst blåljusmyndigheter och länsstyrelse.
Peter W Karlsson fortsätter sitt arbete på Länsstyrelsen Dalarna ytterligare
en tid.
Räddningstjänsten i Malung-Sälen har rekryteringsproblem på en av sina
stationer.
Räddningstjänsten i Torsby är oroliga för att nedläggningen av fabriken i
Ambjörby ska påverka rekryteringen till stationen i Stöllet.
I en omorganisation blir sjukhuset i Arvika en del av de andra medicinska
divisionerna. Landstinget i Värmland har svårt att rekrytera sjuksköterskor,
särskilt till Arvika.
Nästa möte
Nästa möte tar plats i Hamar den 28-29 april 2014. Vi enades om att vi
startar kl 11 dag 1, kl 8 dag 2 och avslutar kl 15 dag 2. Vi tar bland annat
upp:
- Konsekvenser av polisens omorganisationer
- Slutrapport Gränsövning 2013
- Vi plockar ner ”uppkastade bollar”
- Om projekt Gränslös Krishantering blir beviljat så drar vi upp riktlinjer för
det.

