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Mødested:  Rigspolitichefen, Polititorvet 14, 5. sal, Mødelokale 3 
 
Deltagere: 
Niels Mogensen (NM), Erik Jack Bank (EJB) og Snorre Christian Andersen (SCA) - Danmark 
Clas Herbring (CH) og Maina Gustafson (MG) - Sverige 
Jan Helge Kaiser (JHK) og Tor Eivind Moss (TEM) - Norge  
Kirsi Rajaniemi (KR) - Finland 
Björn Halldórsson (BH) - Island 
Per Firring, rapporteur - Danmark  
 
 
Torsdag, 17. november 2005 
 
Punkt 1 - Protokollen fra mødet i Gøteborg 19. og 20. maj 2005  
1. Diskussion 

1.1. Protokollen var godkendt. 
1.2. Drøftelse omhandlende sprog på hjemmesiden. Problemet var Island og Finland, hvis sprog 

er meget forskelligt sammenholdt med de øvrige nordiske lande. MG tilbød at oversætte og 
SCA sender materiale til hende for oversættelse.  

 
Punkt 2 - Nytt / aktuelt fra de nordiske lande - Alle 
2. Danmark - (Se vedlæg nr. 1 - Aktuelt fra Danmark) 

2.1. SCA – Redegjorde for sammenlægningen af Beredskabsstyrelsen og Forsvaret. Meget 
satses på udvikling av tværfaglig krisekoordinering. Ny national operativ stab er etableret 
vid Rigspolitiet for at forstærke operativ koordination mellem forskellige myndigheder samt 
at udvikle kriseberedskab og krisehåndtering. Nyt CBRN-institut skal iværksættes under 
forsvarsministeriet for at støtte politi, forsvar og redningsberedskabet. Det skal også være 
national kontakt punkt for terrorhændelser, der angår CBRN. Alt dette baserer sig på 
regeringens deklaration ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens principper er at styrke 
koordination, prioritere forebyggelse og styrke beredskabsplanlægning. 

2.2. Der er problemer med Nordred hjemmesiden www.nordred.org da ikke alle kan ´åbne´ 
siden. Danmark undersøger hvad der kan være galt i sidens opsætning. 

2.3. NM - ny udgave af sundhedsberedskabshåndbogen er opdateret og godkendt og bliver 
distribueret til Kontaktgruppen på CD når den er færdig.   

3. Sverige   
3.1. CH Orienterede om - TETRA - Stormen Gudrun - International enhed - Enhed for 

krisehåndtering på regeringsplan - Sammenlægning af Län og Kommuner – samt opsættelse 
af Regioner.   

3.2. Opførelse af et radionet for Beredskabet er begyndt og skal være færdig år 2009. Der er 
yderligere et forslag om at udvide forbrugerkredsen fra myndigheder til private brugere. 
Beredskabsstyrelsen internationale enhed skal udvides fra 20 personer til 130. Et forslag til 
ny krisehåndteringslov forventes (i marts 2006). Omorganisering av central administration 
blev drøftet og særskilt hvad gælder län og landsting. 

3.3. CH -  Der er udgivet to bøger omhandlende:   
3.3.1. Ulykkesundersøgelser, samt 
3.3.2. Redningsindsats vedrørende Strategi, Ledelse og Indsatsledelse.  
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4. Norge - (Se vedlæg nr. 2 - Aktuelt fra Norge) 
4.1. JHK - Erfaringer til Barents Rescue 2005: Øvelsen var meget realistisk og godt gennemført.  

Konklusion var at redningstjenestens beredskab skal forstærkes når det gælder brand til søs.  
4.2. Forslag om et nyt digitalt nødnet. Nettet forventes opført i år 2006. www.nodnet.no. 
4.3. Der planlægges et pilotprojekt i Trondheim for at skabe et fælles beredskabscentrum for 

Politi, Redningstjeneste og Sundhedsmyndigheder. 
4.4. Ny krisehåndteringskomite som har som opgave bl.a. at holde ministerierne informerede 

skal starte om nogle måneder.  
4.5. Ny national ressourcedatabase er under udvikling.  
4.6. Nyt projekt iværksat for at reflektere frivillig virksomhed fremtid til 20 år frem. 
4.7. TEM – Orientering om nedenstående:  
4.8. Seaborn Pride – Angrebet af pirater i nærheden af Somalia, hvor det lykkedes kaptajnen at 

undslippe piraterne ved at sejle fra dem. 
4.9. Sidste uvejr over Vestlandet – medførte jordskred grundet kraftig regn  
4.10. Evakuering Nordsøen – Stor aktion hvor en olie beboelsesplatform havde løsrevet sig og 

hvor der skulle ske evakuering.   
4.11. Oprettelse af NARRE en National Ressource Database (på national, regional og lokal 

niveau). 
4.11.1. Info fra SCA - Danmark tænkte ressource-databasen som et operativt værktøj.  

Databasen er opdateret via internettet, men giver ikke oplysninger om situationen netop 
nu - d.v.s. dagligdag-status. 

4.11.2. Det blev besluttet at SCA foranlediger Dansk Beredskabs Ressourcedatabasen sendes 
til medlemmer af Nordred.   

4.12. Der er uenighed om hvem der skal stå for en fremtidig Helikopteranskaffelse – forsvaret 
eller lign. 

4.13. Frivillige indsatsgrupper set i 20 års perspektiv bestående af fjellklatre, grotteklatre og 
lignende. 

4.14. Øvelse Oslo tænkes afholdt i april eller september 2006 bestående af en ’Madrid-
lignende hændelse.  

5. Finland 
5.1. Undersøgelser viser at flodbølgekatastrofen i Asien den 26. december 2004 også var en 

informationskrise. Det var især information mellem myndighederne som ikke fungerede og 
gik meget langsomt. Det fungerede ikke i starten og der var mange fejl da myndighederne 
ikke vidste hvem der skulle gøre hvad i situationen. I denne anledning er der iværksat 2 
projekter indeholdende:  

5.1.1. Oprettelse af et system for redningstjenesten, samt 
5.1.2. Kommunikation i Statsrådet hvor kommandoveje skal belyses. 

5.2. Der er iværksat en projekt for Kommune og servicestrukturen og der er udfærdiget en folder 
som omhandler emnet. Projektet kommer til at indeholde 4 grupper samt 1 sekretariat. 

6. Island - (Se vedlæger nr. 3 og 4 - Aktuelt fra Island) 
6.1. Kort orientering om Øvelsen ’ Seyðisfjördur 2005’ en færgeulykke hvor der opstår brand 

ombord på et passager skib med ca. 1700 passagerer. Skibet bliver assisteret til Isafjordur 
hvor mandskab og passagerer bliver sat i land. Island bliver sat i katastrofeberedskab for at 
kunne magte denne situation med mange tilskadekomne og uskadte passagerer. 

6.2. Gennemgang af Øvelse - Bergrisinn 2005 / Troldmanden 2005 - Naturkatastrofe - vulkan 
udbrud under gletscher. Øvelsen var planlagt til afvikling i oktober men bliver flyttet til 24. 
til 26. marts. Et vulkanudbrud under en gletscher vil udvikle meget vand som skal ledes væk 
og vandet er at en sådan konsistens at det er meget tungt og tager alt med sig.  
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6.3. Betænkning om det islandske civilforsvars opbygning: Debat om grundlæggende principper 
mv. Notat med grundlæggende principper udleveret. 

6.4. Fugleinfluenza: Notat indeholdende Risikovurdering og forslag til foranstaltninger udleveret 
på mødet indeholdende følgende forslag: 

6.4.1. Reaktionsplaner, Økonomiske foranstaltninger, Nødtilladelse til medicinfremstilling, 
Fremstilling af infusionsvæsker, Observation af den internationale udvikling, 
Oplysning og undervisning, Øvelser mv. 

 
Punkt 3 - NORDRED redningskonferencen /-øvelsen i Island 3. - 5. maj 2006:  Island - Norge - alle 
7. Island - Arbejdsgruppen mødtes 12. og 13. september i Reykjavik.  Gruppen besluttede at dele 

arbejdet op:  Den ene del (BH, VR, SCA og MN) forbereder konferencen og den anden ( TEM, 
TS - sammen med tre Islændinge; en brandmand, en fra kystvagten og en fra søfartsdirektoratet) 
forbereder øvelsen.   
7.1. Konferencen / Bjørn 

7.1.1.1.Programmet gennemgået i plenum. Tilrettet eksemplar tilsendes elektronisk til 
alle. 

7.2. Øvelsen / TEM 
7.2.1. Exercise directive og vedlæg angående kommunikation gennemgået i plenum.  
7.2.2. Drejebogen gennemgået i plenum. 

7.2.2.1. Tilrettet eksemplar tilsendes ligeledes elektronisk til alle. 
 
8. Foredragsholdere 

8.1. (A) - Varsling / alarmering (generelt) og (B) - Ansvar ved større søhændelser  (specifik) 
8.1.1. Norge vil skaffe to oplægsholdere - en akademiker i området om varsling / 

alarmering og en anden, som taler om ansvar ved større søhændelser.  
 
8.2. Er vi for stolte til at bede om international/nordisk hjælp? 

8.2.1. Jesper Holmer Lund (D) -  Humanitarian Program Officer UN OCHA, som taler ud 
fra politiske synspunkter, budget, lov og regler, stolthed, svagheder i systemet/-erne 
eller personer, kundskab, psykologisk vinkel o.s.v.) 

 
8.3. Øget fællesnordisk samarbejde ved katastrofer  

8.3.1. Sverige skaffer to oplægsholdere. 
 
8.4. Krisekommunikation mellem borgerne og myndighederne 

8.4.1. A - teoretisk - Oplægsholder  Nina Blom Andersen, Roskilde universitet (D) 
8.4.2. B - praktisk - Oplægsholder - Finland undersøger dette og siger ja eller nej ASAP 
 

8.5. Tidslinie 
8.5.1. Arbejdsgruppen holder møde 15. og 16. december i Stavanger.  
8.5.2.   Inden mødet skal der foreligge navne på alle oplægsholdere. NB at de lande, som 

har oplægsholdere - skal sikre ’backup’ for dem. 
8.5.3. Da skal vi lave generelle oplysninger om konferencen / øvelsen (JHK forslag). 
8.5.4. På mødet skal vi diskutere økonomi, bl.a. om konferencelederen, kontaktgruppen, 

konference- og øvelsesledelsen, (IS), moderatorer, facilitatorer og rapporteurs selv 
betaler konferenceafgiften).   

8.5.5. Aftale med moderatorer 15. december.  
8.5.6. Hjemmesiden skal være opdateret 15. december.  
8.5.7. Invitation til konferencen sendes ud og hjemmesiden opdateres den 31. januar 2006.  
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8.5.8. Danmark, Finland, Norge og Sverige udpeger 2 x 2 facilitatorer og rapporteurs og 
Island udpeger 1 x 1 facilitator og rapporteur.   Valg af facilitatorer og rapporteurs og 
navne skal sendes til BH/IS 1. februar 2006 

8.5.9. Videoklip skal sendes til BH  Island 15. februar. 
8.5.10. Møde - Arbejdsgruppen (KL - ÖL) i Reykjavik (Hotel Loftleidir) 
8.5.11. Tilbagemeldinger angående antal deltagere skal sendes til BH Island sidst 1. marts 

2006.  
8.5.12. Kontaktgruppen holder mode 16. og 17. marts 2006 i Reykjavik.  
8.5.13. Møde I arbejdsgruppen (KL - ÖL) i København den 19. april 2006. 
8.5.14. Møde med facilitatorer + moderatorer + rapporteurs holdes 20. april 2006 i 

København. 
8.5.15. Arbejdsgruppemøde 02. maj 2006. (formiddag) 
8.5.16. Kontaktgruppemøde 02. maj 2006. (eftermiddag) 
8.5.17. Møde med facilitatorer - rapporteurs og moderatorer 02. maj 2006. (eftermiddag - 

aften). 
 
Punkt 4 - Vederlagsfri NORDRED - eventuelle ændringer af rammeaftalens artikel  4:  Danmark – 
alle. 
9. Diskussion: Tidligere drøftet på mødet den 19. og 20. maj ref. Punkt 1. 

9.1. Danmark 
9.1.1. Ingen ændring 

9.1.1.1.Justitsministeriet finder ikke emnet aktuelt for politiet, idet assistancer ydes fra 
redningsberedskabet.  

9.2. Sverige   
9.2.1. Ingen ændring  

9.2.1.1.I tilfælde at en ydet assistance fra en kommunal ressource har kommunerne ret til 
kompensation fra staten. Det bør ikke være nødvendigt at skrive vederlagsfrihed. 
Det kan sammenlignes med diskussioner i lighed med Barents-aftalen hvor 
Sveriges udenriges- eller finansministeriet syntes at udgiftdelingen skal være med 
i aftalen. Diskussion kan fortsættes ved behov f.eks.. hvis der opstår problemer 
praktisk 

9.3. Norge  
9.3.1.   Ændring. 

9.3.1.1.Det bør være nok som det står i skrivelsen. I praksis fremsendes der ingen 
regninger mellem kommunerne da udgifterne skal indeholdes i budgetterne. Når 
det angår eks. helikopterstøtte til Danmark bliver der heller ikke fremsendt en 
regning. 

9.4. Finland 
9.4.1.   Ingen ændring 

9.4.1.1.Der findes ingen behov for at ændre i en eksisterende aftale. Ministeriet betaler i 
tilfælde af ydelser til andre. 

9.5. Island 
9.5.1. Ændring 

9.5.1.1.Der har aldrig været et tilfælde hvor der skal betales til andre i tilfælde at ydet 
assistance. Nordredaftalen er speciel og der ses ingen grund til at ændre den 
eksisterende aftale. 

10. Beslutning:  
10.1. S - F og D enige om at der ikke er behov at ændre paragraf 4 og gøre NORDRED 

vederlagsfri. 
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10.2. N og I enige om at NORDRED skal være vederlagsfri. 
10.3. Det anses ikke at være realistisk at ændre paragraf 4 for nuværende.  Emnet kan drøftes 

senere hvis det bliver nødvendigt. 
10.4. Det kan ikke udelukkes at et økonomisk spørgsmål kan være hindring for at rekvirere 

assistance.  
 
Punkt 5 - Fælles nordisk samarbejde under international assistance:  Norge - alle 
11. Diskussion - (Se vedlæg nr. 5 - Internationale opgaver - Dk) 
12.  

12.1. TEM – kom med ideen at der kunne etableres et fælles nordisk team som kan udsendes 
til ramte områder i tilfælde af en ny katastrofe. Han ønskede at vide om nordred kunne være 
en platform for dette arbejde. 

12.2. CH - samnytta kræfter -  
12.2.1. SCA – gjorde opmærksom på at IHP-samarbejdet fungerer godt og at det eventuelt 

kunne udvikles videre. 
12.2.2. IHP (International Humanitarian Partnership) 

12.2.2.1. Information om IHP findes på FN hjemmesiden. 
12.2.2.2. I dette koncept udvikles og afprøves det fælles servicepakke-koncept  
12.2.2.3. Missioner; blandt andet: A) Fælles IHP mission i Sudan februar 2004 - 2005 

og B) IHP mission i Indonesien Primo 2005) 
12.2.2.4. BRS var formand for IHP 2004 og Finland er i 2005) 
12.2.2.5. Lande/organisationer som deltager i IHP:  (DK) Beredskabsstyrelsen - 

(S)Reddningsverket - (UK) Department for International Development - (N) DSB 
- (Fin) Finnish Rescue Force - Holland - Udenrigsministeriet (kun på politisk 
niveau) - Belgien deltager endnu ikke operativt.  

12.3. Fælles nordisk samarbejde er knyttet til ’tema tre - Øget nordisk samarbejde’ på 
konferencen i maj 2006.  

13. Beslutning 
13.1.  Hvert land undersøger hvilke nordiske samarbejdsmæssige aftaler (samarbejdsaftaler) 

eller initiativ findes i de nordiske lande og som er planlagt (f.eks. vores ambassader 
udenlands).   

13.2. Nordisk samarbejde er også et emne på Nordred-konferensen, samt på næste møde.  
 
 
Fredag, 18. november 2005 
 
Punkt 6 - NORDRED hjemmesiden og relation til andre hjemmesider samt opfølgning af 
hjemmesidens funktion og anvendelse:  Sverige - alle 
14. Diskussion - (Se vedlæg nr. 6 - Anteckninger 26. feb. 2004) 

14.1. MG har fået information fra Norge, Finland og Island. 
14.2. Hun vil have information angående konferencen i Island indeholdende:   

14.2.1. Beskrivelse af hjemmesiden, samt kontakter. 
14.3. Relation til andre hjemsider - NORDHELS 

14.3.1. Arbejdet om samordning af NORDRED / NORDHELS er begyndt - det skulle delvis 
være samme information og det samme ’framework’. 

14.4. Det skal oprettes link mellem hjemmesiderne. 
14.5. NORDRED håndbogen - eksisterer ikke længere - den skal være på internettet. 
14.6. På Kontaktgruppemødet i Stavanger blev det besluttet hvilke information skal være på 

NORDRED hjemmesiden - inkl. hvad der skal være på lukkede områder. Denne 
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information er ikke i Protokollen fra Stavanger-mødet men MG vil sende dem som bilag 
ved protokollen.   

15. Beslutning 
15.1.  Hjemmesiden skal opdateres så indholdet er aktuelt. 
15.2. Struktur - Hvad skal være på hjemmesiden / Bilag til Stavanger-referatet MG sætter dette 

under Protokollen.   
15.3. Ressourcedatabasen kunne være på hjemmesiden men det kan ikke lade sig gøre på 

nuværende tidspunkt / SCA sender et eksemplar til alle i gruppen.  
15.4. Ved ændringer af hjemmesiden skal Kontaktgruppens medlemmer informeres og det er 

deres pligt at videregive informationer til egne interessenter. 
15.5. Inden øvelsen er det vigtigt at opdatere kontaktinfo samt øvrig operativ information. 

Listen over grænsekommuners aftaler skal tilføjes.  
15.6. Hvert af de nordiske lande ansvarlig for opdatering af egen information på hjemmesiden.   

 
Punkt 7 - NORDRED / BEAC samarbejde:  Sverige - alle 
16. Diskussion 

16.1. Sverige informerede om mødet den 16. november. 
17. Beslutning     

17.1. Protokollen fra mødet skal være bilag til protokollen fra Kontaktgruppemøder. CH 
sender den til BH.  

 
Punkt 8 - Næste møder i Kontaktgruppen 
18. Næste møde holdes i Reykjavik i uge 11; 16. og 17. marts 2006. 

18.1. Emner til mødet.   
18.1.1. Sædvanlige punkter (nyt / aktuelt fra hvert land). 
18.1.2. Diskussion om konferencen (kræver god tid). 
18.1.3. NORDRED hjemmesiden. 
18.1.4. Hvert land undersøger hvilke nordiske samarbejdsmæssige tiltale (samarbejdsaftaler) 

som findes i de nordiske land og som planlægges.  Dette skal være emne på næste 
møde.   

18.2. Næst-næste møde holdes også i Reykjavik i uge 18, 2. maj 2006.   
1.1.1. Emner til mødet - diskussion om konferencen. 

 
 
List over vedlæg: 
Nr. 1 - Aktuelt Danmark 
Nr. 2 - Aktuelt Norge 
Nr. 3 - Aktuelt Island 
Nr. 4 - Aktuelt Island 
Nr. 5 - Internationale opgaver - DK 
Nr. 6 - Anteckninger 26. feb. 2004 
 
 
 
 
 
 
 


