Referat fra møte i grenseredningsrådet 17. – 18. november 2015 på
Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær.

Til stede:
Renate Melbye Utti, Hedmark politidistrikt
Per Ivar Bekk, Glåmdal brannvesen
Peter Forsstrôm, Länsstyrelsen Dalarna
Leif Gustavsson, Länsstyrelsen Värmland
Per Hampus, Räddningstjänsten Malung-Sälens kommun
Kjell Erik Kristiansen, Fylkesmannen i Hedmark
Geir Kristoffersen, Sykehuset Innlandet
Kaare Kveset, Hedmark Sivilforsvarsdistrikt
Johan Neby, Fylkesmannen i Hedmark
Johan Olsson, Länsstyrelsen Värmland
Thomas Sahlström, Polismyndigheten Värmland
Bjørn Stolt, Brannvesenet Eidskog kommune
Christer Loof, Polismyndigheten
Stefan Hall, Polismyndigheten
Rune Lindbom, Polismyndigheten
Hans Ericsson, Polismyndigheten
Jon-Olov Olsson, Älvdalen kommun
Stein Gunnar Frostrud, Midt-Hedmark brann- og redningsvesen
Anne Gjulem, Eidskog brannvesen

Dag 1
1. Velkommen
Renate Melbye Utti ønsket velkommen til grenseredningsrådets møte på Skaslien
Gjestgiveri.

2. Referat forrige møte
Ingen bemerkninger til referatet fra grenseredningsrådsmøtet 13. – 14. mai 2015. Referatet
anses dermed som godkjent.

3. Orientering fra Politiet
Renate Melbye Utti orienterte bl.a. om politireformen i Norge og tilsetting av ny politimester i
Innlandet politidistrikt.

4.

Orientering om grenseredningsrådet på Nordred-konferansen

Leif Gustavsson orienterte om presentasjon av grenseredningsrådet på Nordredkonferansen i Gøteborg i september. Her ble det informert om hvordan grenseredningsrådet
fungerer, historie, øvelser, samarbeid over grensen, m.m.

5. Flyktning- og asylsituasjonen
Renate Melbye Utti innledet om flyktningsituasjonen.
Av utfordringer i grenseområdene nevnes:
-

Blålysetatenes muligheter til å finne mottak, dvs. nyetablerte akuttmottak
Branntekniske krav og utfordringer
Lokaler
Vakthold
Kommunenes helsetilbud
Enslige mindreårige – vergemål
Bosetting

Jørn Arild Flatha, lensmann i Solør, orienterte om utfordringer for politiet i grenseområdene
som følge av den økte tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere. Her nevnes
stikkordsmessig:
-

Stort antall mottak i HedmarkCa. 3200 asylsøkere i Hedmark; halvparten av disse er i Solør.
Brannvesen har utfordringer med godkjenning av lokaler til asylmottak
Brannvesen og øvrige nødetater har til dels lange kjøreavstander ved utrykning til
asylmottakene
Grensepasseringer: politiet har ingen oversikt og ikke nok ressurser til å følge opp
dette. Dette gjelder også trafikk over grensen til og fra mottak.
Politiet får ikke informasjon fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller fra mottakene.

Stefan Hall, Polismyndigheten Bergslagen, orienterte om utfordringer for svensk politi. Her
nevnes stikkordsmessig:
-

Stort antall asylsøkere hver dag til Sverige
Kriminalitet mellom beboere på mottak.
Politiet besøker mottakene hver uke.
Forebyggende arbeid prioriteres.

Peter Forsstrøm, Länsstyrelsen i Dalarna, orienterte om deres oppgaver og utfordringer:
-

-

Länsstyrelsen har utpekt ansvarlige for å ivareta arbeidet med hendelsen. 8
personer jobber med ette, herunder GIS. Samordning og informasjon er viktige
elementer.
Migrasjonsverket takler snart ikke situasjonen, hva hvis lânet må overta
oppgaven?
6300 asylsøkere i Dalarna pr. oktober 2015.
GIS- oversikter over mottak er utarbeidet; viktig hjelpemiddel for redningstjeneste,
politi og helsetjenester.
Utdelte betalingskort er utvidet til å gjelde flere butikkjeder.
Sikkerhet på mottak.

Leif Gustavsson, Länsstyrelsen i Värmland, orienterte om deres oppgaver og utfordringer:
-

Tilsvarende situasjon som i Dalarna
Länsstyrelsen er bedt om å bidra med sin krisekompetanse, men holder hardt på
ansvarsprinsippet.
7500 asylsøkere i Värmland
Trusler:
o Sosial uro
o Brann
o Ordensproblemer

Kjell Erik Kristiansen, Fylkesmannen i Hedmark, orienterte om:
-

Fylkesmannens samordningsansvar i flyktningsituasjonen
Forventninger til kommuner med mottak
Rapporteringsrutiner
Situasjonsbildet i fylket

Problemstillinger knyttet til kommunikasjon mellom drivere av asylmottak og brannvesen ble
drøftet. Dette gjelder både godkjenning av lokaler og varsling av branntilfeller.Her er det
delvis forskjeller mellom private aktører og offentlig drevne mottak. Norsk Folkehjelp er
unntaket blant de private og driver meget godt.

6. Kongsvinger festning
Dagen ble avsluttet med omvisning på Kongsvinger festning

Dag 2
7. Oppsummering fra dag 1, flyktningsituasjonen
Renate Melbye Utti oppsummerte fra dag 1, her stikkord:
-

Manglende informasjon.
Polisiære og samfunnsmessige utfordringer.
Private, statlige og kommunale aktører.
Redningsmessige utfordringer:
o Manglende oversikt
o Antall nasjonaliteter
o Lokasjoner
o Sikkerhet og orden
o Kommunikasjon
o Helse

-

Hva forventes i nær framtid?
o Økende tilstrømning.
o Flere mottak.
o Integreringsutfordringer:
 Holdninger i lokalsamfunn endres
 Sosiale medier
 Kriminalitet
 Trusselbildet

Hva kan vi forbedre eller endre?
-

Informasjon om lokasjoner: Grensekommuner og politi samarbeide om kart og
beskrivelser av lokasjoner for mottak.
På norsk side samler politi informasjon om antall og beliggenhet som sendes
Fylkesmannen som videreformidler til aktuelle aktører i grensekommunene.
Tilsvarende på svensk side mellom polismyndigheten og länsstyrelsene.

8. Grenseløs krisehåndtering
Peter Forsstrøm orienterte om prosjekt Grenseløs krisehåndtering:
-

Historikk
Bakgrunn
Finansiering

-

Evaluering
Rakel/nødnett
Rutiner, kunnskap, utdanning
GrenseROS

Kjell Erik Kristiansen orienterte om prosjekt GrenseROS som tar for seg risikoområder som
anses som relevante for grenseområdet på bakgrunn av om hendelsen har konsekvenser for
begge sider av grensen og/eller krever redningsinnsats/krisehåndtering fra begge
sider
av grensen
Renate Melbye Utti orienterte om prosjekt Alarmering og varsling. Det blir gjennomført
tabletop-øvelse 12. april 2016 i Malung.
Johan Olsson orienterte om prosjekt Øvelse og utdanning.
Leif Gustavsson orienterte om prosjekt Grenseløst samband.
Johan Neby orienterte om GIS-kartdata og utfordringer med å få gjensidig tilgang til kartdata
mellom Sverige og Norge. Fylkesmannen skaffer informasjon om tilgang til dette.

9. Status omorganisering av svensk og norsk politi
Thomas Sahlstrøm orienterte omorganisering av svensk politi. Bergslagen politiregion med
hovedkvarter i Ørebro, dekker Dalarna, Värmland og Ørebro län. Sverige har fra 2015 fått én
samlet politimyndighet, i stedet for 21 slik det var tidligere.
Renate Melbye Utti orienterte om omorganisering av norsk politi. Fra 1. januar 2016
opprettes Politidistrikt Innlandet som omfatter tidligere Hedmark politidistrikt, Gudbrandsdal
politidistrikt og Vest-Oppland politidistrikt.
10. Gruppevise samtaler samarbeidspartnere
Gruppevise samtaler mellom de ulike samarbeidspartnerne ble fulgt opp av presentasjoner i
plenum.
11. Neste møte
Grenseredningsrådets neste møte blir 27. – 28. april 2016 i Dalarna.

Referent:
Kjell Erik Kristiansen

DAG 2

12. 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.

13. 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?
14. 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.
15. Gruppevis informasjonsutveksling
Møtedeltagerne gikk til grupperommene for gruppevis informasjonsutveksling.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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

