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Mötet inleds med en kortare presentation av deltagande aktörer.
Närvarolista bifogas. (Leif)



Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Diskussion om avtal med brandflyg, larmvägar och kartunderlag. Fråga om
polisens fortsatta deltagande även i framtiden? Svaret är att man ännu inte
vet vem som kommer att delta, men att det blir representation från Värmland
eller Dalarna.


Projekt gränslös krishantering.

Kjell Erik presenterar ROS/RSA gruppens arbete med utgångspunkter av
scenarioförslag. Kategorierna är: Brand typ Västmanland (höst 2015)
Epidemier/Pandemier, Infrastruktur, Naturkatastrofer, Säkerhet och Transport
och trafikolycka(vår 2016) Scenarierna kan också kombineras där exempelvis en
transportolycka med ett flygplan i gränsnära område kan ge en internationell
dimension samt att en vattentäkt kan drabbas osv. Alla scenarier är tänkta att
påverka båda länderna och/eller kräva resurser från båda länderna. (Bildspel
bifogas)
Strukturen för ROS/RSA presenteras med bakgrund, beskrivning och förklaring
till ovanstående riskscenarier. Det finns en önskan om att inkludera berörda
aktörer i workshops med mera i deltagandet med scenarioanalysen för
ovanstående händelser. En fråga om hur stort det område är som kan tänkas
påverkas av en större händelse. Gränsnära räknas som 10 mil från landsgränsen
på varje sida.
Slutrapport september 2016
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Gränslöst samband

Nationellt arbete med ISI ledning, samverkan och utbildning för att säkerställa
kommunikation mellan Sverige och Norge. Projektgruppen tonar ned insats inom
dessa frågor. Se vidare MSB hemsida. För att skapa regelverk krävs mandat.
Detta saknas och ses därför som ett problemområde.
SOS kommentar: KC struktur inom Rakel, där finns inget regelverk att SOS ska
vara samordnare för att administrera talgrupper i kris.
Övning/Utbildning
Inventering av behov. Uppgifter och brister hämtas från Gräns ROS/RSA. Fokus
på övningar kommer att vara samverkan och ledning mellan räddningsledare på
plats och den bakre ledningen mellan funktioner och över landsgränser.
Kommentar om att det är problematiskt att översätta den typ av ledningsstruktur
för landstinget med ambulanser. Leif fyller i med sina ”streckgubbar”
Alarmering/Prioritering
Hänger samman med ISI och ska svara på hur man varnar varandra. I Norge är
VMA för tillfället en kommunal resurs. Det pågår ett nationellt projekt för att se
över detta, men detta är olöst.
Evakuering
Översyn över scenarier i RSA/ROS som kan leda till evakuering. För stort fokus
på evakuering på bekostnad av inrymning. Vart ska evakuerade föras och
huseras?


Gränsövning 2017

Öppen diskussion om hur och när en övning skulle kunna genomföras. Förslaget
är att ha mindre seminarier och utbildningar då värdet av stora övningar
ifrågasätts. Det är inte nödvändigt att en större övning är bättre än en mindre då
arbetsinsatsen kontra nyttan är svår att mäta.
Beslut: Styrgruppen får mandat att se över övningens mål och syfte som redovisas
vid nästa möte. Länsstyrelsen Dalarna får huvudansvaret för organisation.
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Lagret runt, varje aktör orienterar

Värmland Lst: Man har flyttat till nya lokaler med visst personalbortfall. Man är
en aktiv deltagare i Älvgruppmöten. Klarälven kan ge en vårflod, annars lindrigt
med vattenflöden. Det råder oklarheter kring situationen kring Vänern där det
miljöåterställande arbetet kan påverka vattennivån. Konflikt mellan miljövärden
och samhällsplanering och beredskap för översvämningar.
Samö 2016 där Lst, samtliga kommuner i länet, landstinget, polisen och Fortum
kommer att delta.
Under början av maj uppstod en brand i ett flyktingboende och då oklarheter
rådde kring hur många som bodde där och hur många (kanske upp mot 40
personer) som kvar inne i lokalerna fattades beslut om en stor rökdykarinsats för
att rädda liv. Det visade sig att lokalerna var i stort sett tömda och man räddade
en person övriga hade tagit sig ut själva eller var helt enkelt inte i närheten när
branden inträffade. Detta visar på komplexiteten vid en insats och medias roll i
dessa typer av händelser.
SOS Alarm: SOS Alarm utsedd till bästa myndighet i en undersökning. Det görs
ett omtag på alarmeringstjänstutredningen. SOS Alarms verksamhet
centraliseras till 7 centraler och på 5 orter sammanfaller dessa med polisen.
Generellt samlokaliseras SOS Alarm med räddningstjänsten. I framtiden lutar
det mer åt att samlokaliseras med polisen. Man arbetar med gemensam teknik
och samverkanslokaler och samlokaliseras vid nybyggen.
Sivilförsvaret, Norge: Ny direktör, Cecilie Daae på DSB som kan ge ny inriktning.
Sivilförsvaret fortsätter att omorganisera och utvecklas. Bland annat ska enligt
förslag mobila enheter upprättas på 6 orter i Norge. Kaare redovisade
sivilförsvarets syn på träning och övning. Där man pekar på betydelsen av
praktisk träning i egen funktion. Se bildspel.
Kaare berättade även om kommande träning i skogsbrandsläckning som
genomförs den 1-2 juni av MHBR. Inbjudan om deltagande att genomföra
studiebesök på ledningsplats kommer att skickas ut av Kaare.
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Politi Hedmark: Under 2017 sker en stor omorganisation inom polisen i Norge där
27 distrikt ska bli 12. Beslut tas den 10:e juni. Om beslut fattas finns en önskan
att samlokalisera polis, räddningstjänst och ambulansresurser.
Räddningskonferens den 21 september. Aktörer med inriktning räddning är
inbjudna?
Polisen, Sverige. Omorganisering där 21 myndigheter har blivit 1 myndighet
uppdelad på 7 regioner. 2017 bedöms inte heller vara ett bra år för övningar för
den svenska polisen då man är mitt uppe i en pågående omorganisering. Man ser
vikten av att fortsätta med gränssamarbete i vardagen. Det gäller även att
säkerställa att regionsledningen i Örebro ser nyttan med samverkan i
gränsnäraområden.
Hedmarks Fylke: Kommunreform där antalet ska bli 220 st. Det finns även
tankar på att reformera antalet fylken i framtiden. Öppen fråga där strukturen
på gränsräddningsrådets möten diskuteras. Finns det något värde i att mötas fler
eller färre gånger per år? Även att genomföra ändringar av programmet till ett
tema inför varje möte och/eller med en höjdpunkt vid varje möte. Det vi kom
överens om på mötet var att det skulle finnas fasta programpunkter som
exempelvis, funktionssittning, laget runt och Intressanta händelser. I de fall det
gjorts utvärdering ska den skickas till mötesdeltagarna innan mötet. Borde det
införas en programkommitté med ansvar att se över programmet inför varje
möte?
Lst Dalarna: Arbetet med en projektwebb kan återupptas då det nu är möjligt för
externa att göra inlägg. Önskemål om att starta ett arbete med att producera
broschyrer/flyers om gränsräddningsrådet för att öka medvetenheten.
Arbetar fortsatt med klimatanpassningsstrategin. Likaså med
översvämningsdirektivet. Under året genomförs utbildningar med de kommunala
ledningarna avseende LSO och på sikt LEH.
Avslutat arbetet med att inventera vilken typ av farligt gods som transporteras
på våra vägar.
Genomförde i december en seminarieövning med samtliga kommuner i länet samt
viktiga företag och föreningar kring scenariot ”Evenemang”. Utfallet blev mycket
lyckat och det var i storleksordningen 180 deltagare.
Beslut: Arbetet med broschyrer/flyers godkänns och kan börja.
Landstinget Dalarna: Erfarenheterna från Skid-VM är att arbetet fungerat bra.
Dåligt med vårdplatser på grund av influensaläget i länet. Den införskaffade
helikopterresursen har ännu inte börjat fungera till 100 %. Frågan om
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legitimation för ambulanspersonal lyfts upp. I princip arbetar norsk
ambulanspersonal olagligt i Sverige då Socialstyrelsen ännu inte gett ut någon
legitimation. Den största risken landstinget står inför är personalbrist.
Landstinget Värmland: Har problem med att skaffa tillräckligt med personal. Det
genomfördes ett möte i Karlstad där Wilks var deltagare vilket drog stora
resurser. Man kraftsamlar även inför VM i motorcross i Höljes med upp emot 40
000 besökare första helgen i juli. Man kommer även att genomföra en samövning
på flygplatsen. Datum?
Rdtj Arvika/Eda: Ansträngd ekonomisk situation. Erfarenheterna efter en mindre
skogsbrand i Norge var att kommunikationen mellan Rakel och Nödnett fungerat
bra. 26:e maj genomförs en rökdykningsövning.
Rdtj Eidskog: Goda erfarenheter mellan Eidskog och Arvika/Eda under en
skogsbrand. Det råder dock oklarheter med riktlinjer och juridik kring
blåljusutryckningar. Man genomför också en brandreform. Punkt att ta upp till
nästa möte.
Rdtj Älvdalen: Stor personalomsättning, särskilt i Idre. Man lever också med ett
budgetunderskott, men detta borde inte ge några större påverkningar än så länge.
Man har även införskaffat två nya släckbilar. Det genomförs också en
omorganisation av kommunens beredskap. Bland annat ser man över situationer
med brandposter.
Rdtj Malung-Sälen: Rekryteringsproblem. Man har införskaffat två nya släckbilar
och övergått till en organisation där personal tar med sig FIP fordon hem.
Rdtj Torsby: Problem med rekrytering. Införskaffat en ny släckbil. Man bedömer
att vårfloden inte kommer vara problematisk så länge det inte regnar kraftfullt.
Asylboenden kräver mycket inspektion/tillsyn.
Räddningstjänsten har även haft en brandbil inblandad i en trafikolycka. Ny bil
kommer under hösten?
I Torsby upplever man att arrangören av RallyCross-VM inte tar sitt ansvar vad
gäller säkerhet och beredskap i samband med att tävlingarna genomförs.


Orientering om nationell övning, Samö 2016 Leif G



MSB NORDRED

5 (6)

Minnesanteckningar
2015-05-18

Monica Rhodiner informerade om Nordered konferens 14-16 september med
temat räddningstjänst. Det påpekas att räddningstjänst är ett exkluderande
begrepp och lämnar många aktörer utanför. Pris 1200 kr per deltagare och eget
bekostat boende. Vårt gränsräddningråd har erbjudits möjlighet att medverka
under 30 minuter för att berätta vad vi gör.
Förslag på kategorier: Utbildning/Övning/Träning. Hinder med juridik. Projektet
Gränslös krishantering. Tilltakskorten. Larmning över gräns. Historik och
deltagare. Samband över gräns ledning/samverkan. Temat blir ”Gränssamverkan
i praktiken.”
Det kommer att kallas till särskilt möte med anlednig av detta och det genomförs
på LynC den 20 maj kl.13-15.
Leif är kontaktperson mot MSB. Renate bjuder in till lyncmöte.


Nästa möte

Nästa möte är den 18-19 november Kongsvinger.
Leif och Kaare ansvarar för inbjudan.
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