Referat fra møte i grenseredningsrådet 28. – 29. april på Rica Elgstua Hotel
Elverum.

Til stede:
Tormod Bakke, Hedmark Politidistrikt
Per Ivar Bekk, Glåmdal brannvesen
Gunnar Bergstrøm, SOS Alarm
Morten Bjerkestrand, Hedmark Politidistrikt
Ingela Boberg, IT Dalarna
Trond Brenden, Midt-Hedmark brann- og redningsvesen
Magne Brobakken, Hedmark Politidistrikt
Peter Forsstrôm, Länsstyrelsen Dalarna
Lena Friberg, Polismyndigheten Dalarna
Leif Gustavsson, Länsstyrelsen Värmland
Per Hampus, Räddningstjänsten Malung-Sälens kommun
Marie Henriksson, Landstinget i Värmland
Jonny Hjalmarsson, Arivikas kommun
Kjell Erik Kristiansen, Fylkesmannen i Hedmark
Geir Kristoffersen, Sykehuset Innlandet
Kaare Kveset, Hedmark sivilforsvarsdistrikt
Mats Lagerblad, Polismyndigheten Dalarna
Egil Leikåsen, Glåmdal brannvesen
Johan Neby, Fylkesmannen i Hedmark
Jan Olov Olsson, Räddningstjänsten Älvdalens kommun
Johan Olsson, Länsstyrelsen Värmland
Lena Ronnerstedt-Eriksson, Polisområde Malung-Sälen
Thomas Sahlstrôm, Polismyndigheten Värmland
Knut Harald Skolegården, brannvesenet Åsnes kommune
Bjørn Stolt, Brannvesenet Eidskog kommune
Renate Melbye Utti, Hedmark politidistrikt

1. Velkommen
Politimester Tormod Bakke ønsket velkommen til grenseredningsrådets møte på Rica
Elgstua Hotel.
2. Referat forrige møte
Ingen bemerkninger til referatet fra grenseredningsrådsmøtet 27. – 28. november 2013,
referatet anses dermed som godkjent.
3. Informasjon om brannene i Trøndelag
Politimester Tormod Bakke orienterte om brannene i Lærdal og Trøndelag i vinter, samt
brannen i Gudvangentunellen på Vestlandet.
Kaare Kveseth orienterte om evalueringsarbeidet etter brannene i Lærdal og Trøndelag.
Av tema som kom fram i den påfølgende diskusjonen, nevnes:
Håndtering av frivillige
Dimensjonering av ressurser på forhånd
Værforhold
Ledelse
Organisering
Responstid

4. SOS alarm
Gunnar Bergström, SOS Alarm, orienterte om samvirke og kriseberedskap, felles
nødnummer 112, og SOS Alarm sin rolle innen disse områdene.
Organisasjonsendring er gjennomført fra 1. april:
-

Alarmering og beredskap12 sentraler
Sikkerhet og jourtele 2-3 sentraler

Jfr vedlagte PowerPointpresentasjon
5. Grenseøvelse 2013
Magne Tommy Brobakken presenterte evalueringsrapporten etter grenseøvelse 2013.
Forskjellige sider ved rapporten ble gjennomgått og drøftet i møtet.
Det var bred enighet i grenseredningsrådet om at man satser på færre slike øvelser i
framtiden, og heller flere øvelser med mindre omfang. Likevel viktig å ta hensyn til de
spesielle utfordringene som er viktig å få med seg fra store øvelser. Øvelsen ble av mange
opplevd som noe kaotisk med mange observatører, kontrollere etc., men dette er det
positive sider ved da det bidrar til å gi trening på å forholde seg til kaotiske reelle situasjoner.

Tidsintervallene mellom øvelsene ble drøftet, men det ble ikke trukket noen konklusjon om
dette.
KONKLUSJON:
Alle som er representert i grenseredningsrådet gjennomgår alle tiltak i
evalueringsrapporten, og vurderer om tiltakene er relevante. Samt om det skal gjøres
noe med tiltakene. Alle rapporterer i neste møte i grenseredningsrådet om hva de har
gjort med tiltakene. Neste møte er i november 2014.
Magne vedr powerpoint, fil med sluttrapporten
Slutt dag 1; dagen ble avsluttet med middag på hotellet og «Akkevisitten» på Løiten
Brænderi.

DAG 2
6. Sykehuset Innlandet
Geir Kristoffersen, Sykehuset Innlandet (SI), orienterte om status i SI når det gjelder diverse
saker med betydning for Grenseredningsrådet. Her nevnes kort:
-

Prosess vedrørende nytt sykehus, sykehusstruktur, og organisasjonsstruktur
Nødnett tatt i bruk i hele innlandet, positive erfaringer.
Revisjon av beredskapsplanverk.
Luftambulansebasen på Dombås er overtatt av SI. Dette innebærer blant annet
felles bruk av leger med resten av SI.
Problematikk mht autorisasjon av norske leger som i forbindelse med
helikopteroppdrag på svensk side av grensen; samt tolldeklarasjon av helikoptre i
denne forbindelse.

7. Avtale om grensesamarbeid ved ambulansehelikopter
Ingela Boberg orienterte om avtalen mellom svenske og norske myndigheter om
grensesamarbeid med ambulansehelikopter. Avtalen legger blant annet til rette for utveksling
av respektive lands helikoptre på hver side av grensen.
Avtalen på fil?
8. Oppsummering fra første dag
Det ble tatt en kort oppsummering av dag 1 blant annet bår det gjaldt konklusjonen om
Grenseøvelsen. Det var enighet om konklusjonen, se pkt. 5.
9. Gruppevis informasjonsutveksling
Møtedeltagerne gikk til grupperommene for gruppevis informasjonsutveksling.

10. Samlet informasjon og oppdatering fra de ulike etater/samarbeidspartnere
Etter gruppesamtalene ble det gitt orienteringer fra gruppene i plenum.
Leif Gustavsson orienterte blant annet om
-

-

at militært-sivilt samvirke øker, militæret skal støtte sivilt samfunn og det sivile
samfunn skal støtte forsvaret i krig,
Sosiale risker og sosial uro er tema det jobbes med i RSA/ROS-analyser.
Dimensjonering av brannvesen i på spredtbygde områder. Økonomi og
rekruttering er problematisk. Som eksempel på utfordring er utbygginger av stadig
større kjøpesentre ved grensen. Lokale brannvesen må derfor opprettholde
røykdykkerressurser.
Vårflom har passert, unntatt i Klarälven, der man venter på våren i Norge.
Dambruddsbølgeberegning for Høljesdammen er under utarbeidelse.

Johan Neby orienterte om:
Fylkesmannens aktiviteter innen samfunnssikkerhet, her nevnes:
-

Ressurser
Oppdrag fra justis- og beredskapsdepartementet
Tilsyn i kommuner
Handlingsprogram for regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap
Fokus på grensesamarbeid.
Vindkraftverk

Peter Forsström orienterte blant annet om :
-

-

Gjennomført tre-dagers øvelse med tema störtflod og dambrist med mange
aktører.
VM på ski i Falun 2015; belastning infrastruktur og tjenester
Valg: EU i mai og riksdagvalg sept
Grenseredningsrådets hjemmeside legges ned på grunn av slutt på support.
Hjemmesiden legges over til en prosjektwebside, noe som begrenser antallet
operatører på siden. Nåværende hjemmeside:
http://www.dalarna.se/gransraddningdvh
Brannvesen: besparelser og rekrutteringsproblem
Nytt Seveso-direktiv om merking av farlig gods

Kaare Kveset orienterte om Sivilforsvaret:
-

Sivilforsvaret som forsterkningsressurs:
Ressursen telt i felt som KO
Sivilforsvarets innsats må fram i media, pleie pressen.
En vel fungerende org takler alle hendelser, samarbeidsmøter viktigere en do.
avtaler.
Kommer på nødnett i vår, men får forholdsvis få radioer
Godt motiverte mannskaper
94 søkere til stilling avspeiler positiv omtale etc av Sivilforsvaret

Per Hampus:
-

Div. utstyrsoppgradering og utfordringer innen brann og redningsvesen
Merking av utrykningspersonell, problematikk med farger på vester i
blålysetatene.
Innkjøpsbegrensinger for elementer til bomber etc

Ingela Boberg og Marie Henriksson:
-

-

Savner en tilsvarende regional enhet/funksjon ved grenseøvelser og i andre
sammenhenger. Det er viktig med en som representerer sjukvård på regionalt
nivå fra Hedmark.
Helikopterinnsats skal være klar i september; bemanning er klar, maskinen
mangler.
VM på ski i Falun 2015 er samtidig som vinterferien og det forventes bl.a. derfor
spesielt mange mennesker til området,

Tormod Bakke:
-

-

Omorganisering av politiet i Norge, som bl.a. vil innebære reduksjon av antall
distrikter; det blir kanskje 12 distrikter noe som medfører at Hedmark og Oppland
sannsynligvis slås sammen.
Fokus på grensen videreføres og forsterkes.
Etablering av ny flyplass i Sälen krever mer samarbeid over grensen.
Godt fornøyd med grensesamarbeidet i dag.

Renate Melbye Utti:
-

-

Felles kalender for store arrangementer i grenseområdene: Ber om at
grenseredningsrådets medlemmer sender oversikt over arrangementer i
respektive områder til Peter Forsström, han legger dette på grenseredningsrådets
hjemmeside. http://www.dalarna.se/gransraddningdvh
Samarbeids og beredskapsseminar 23.10.14 på Elverum. Tema
pårørendesenter, risikoerkjennelse, media m.m. Invitasjon til seminaret følger som
vedlegg til dette referatet.

Mats Lagerblad:
-

Flyplass i Sälen blir Schengen-grense, fører til krav om grensekontroll.
Organisasjonsendringer i svensk politi; det blir én politimyndighet i hele Sverige
med 7 regioner. Dalarna Vârmland og Bergslagen blir samlet i én region, tidligere
21 distrikter. Hensikten med omorganiseringen er at flere skal jobbe med
kjernevirksomheten, færre ledere etc. Bemanningsmessig antakelig likt som før.

11. Grenseløs krisehåndtering
Peter Forsström orienterte om Grenseløs krisehåndtering og 4 delprosjekter

Delprosjektene er:
-

RSA/ROS – grense-ROS
Øvelser
RAKEL/Nødnett
Evakuering/alarmering/regional prioritering.

Arbeidsmøte for de fire delprosjektenes arbeidsgrupper 13. mai. Skal legge opp til
delprosjektplan for hver av de fire gruppene til neste arbeidsmøte i september.
Kjell Erik presenterte hovedtrekkene i utkast til gjennomføringsplan for Grense-ROS.

12. Oppsummering
Renate Melbye Utti oppsummerte møtet, her nevnes:
Grenseredningsrådets medlemmer sender innspill til arrangementskalender til Peter
Forsström.
Nordred (det nordiske redningstjenestesamarbeidet) ønsker å delta på neste
grenseredningsrådsmøte. Tid avsettes på neste møte, jfr nettsiden www.nordred.org
Åpenhet mot pressen vedr vår aktivitet er viktig.

13. Neste møte
Neste møte i grenseredningsrådet blir 24.-25. nov 2014 i Dalarna, sannsynligvis i Falun.

Møtet slutt.

30.04.14
Kjell Erik Kristiansen
Referent

