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Følgende deltog i mødet, som fandt sted Björgunarmiðstöðin Skógarhlíð (Den nationale 
redningscentre) Reykjavík:  Jørgen Jensen Rigspolitichefen, Danmark, Kirsi Rajaniemi 
Inrikesministeriet, Finland, Leif Kvamme Hovedredningssentralen Sola, Jan Helge Kaiser rådgiver 
DSB og Ole Hafnor (OH) kontorchef Justitsdepartementet, Norge, Clas Herbring (CH) 
Räddningsverket Sverige, Björn Halldórsson og Jón Bjartmarz Rigspolitichefen, Island. 
  
Punkt 1 - Protokollen fra mødet 17. og 18. november 2005 i København var vedtaget. 

 
Punkt 2 - NORDRED hjemmesiden 
Diskussion 
Sverige 

Dem som skikker dokumenter til hjemmesiden skal bestemme hvor dem skal lægges på 
siden.  

NORDHELS - hjemmeside for de nordiske helseberedskabsmyndigheder, som samarbejder 
på grund af den nordiske helseberedskabsavtale - skal bygges med samme struktur som NORDRED 
hjemmesiden og  Räddnignsverket i Sverige assisterer med detta.   

NORDRED hjemmesiden må markedsføres i hvert land.   
Har ansvarlige personer i hvert land gennemgått hjemmesiden for at kontrollere om der 

mangler materiale?   
Island 

Det vill være interessende at vide hvor mange visitationer er på hjemmesiden i løet af et år - 
er økning eller - står dem i stad - bliver dem færre? 

Man skulle göre redningstjenesterne mere opmærksomme på hjemmesiden og det kunne / 
skulle være direkte links fra de forskellige redningstjeneste hjemmesider til NORDRED siden. 

Det mangler materiale fra Island. 
Hensigten med at lægge aftaler ind på hjemmesiden var at få overblik over de gældende 

aftaler.   
Norge / Leif Kvamme - Jan Helge Kaiser - Ole Hafnor 
 I Norge lægges det materiale, som er tilgængeligt, in på hjemmesiden; avtaler om redning til 
sjös og land.  Redningstjenesten i Norge har gennemgåete hjemmesiden, som er godt opdateret med 
material fra Norge.   
 Behov for at lægge nordiske avtaler er grænset, bl.a. på grund af at det er ikke mange som 
visiterer siden.  Det er en idé at motivere tjenester til at linke siden.   
Beslutninger 
1. Indsendere bestemmer hvor materiale ligger på hjemmesiden 
2. Det skulle være linker fra andre sider 
3. Hvert land har ansvar for egen materiale og skal opføre oplysninger mindst to gange om året og 

det skal gøres inden hvert af de to årlige møder  og også inden øvelser.  Det skulle være et fast 
emne på kontaktgruppemøder hvad har ændret sig siden sidste møde. 

 
Punkt 3 - Nordiske samarbejdsavtaler, som findes og som planlægges 
Diskussion 
Island 
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Island må efterforske hvilke avtaler er relevante for NORDRED.  Der findes avtaler eller 
’memorandum of understanding’ mellem Island og Danmark og Island og Norge med hensyn til 
redning.   
Norge 
 Det ville være hensigtsmæssigt at lave en ’matrix’ om avtaler på NORDRED hjemmesiden 
og relevante ratificerende nationer til at få oversigt om gældende avtaler i Norden men først skal 
hvert land sikre at alle relevante avtaler findes der.   

NORDRED gælder landredning og andre ting skulle ikke blandes ind.  NORDRED er også 
kun en del af det nordiske samarbejde.  Exempel på anden type af samarbejde er i stråleværn.  

Norge er parat til at lægge en arbejdsgruppe til at få oversigt over gældende aftaler. 
Den 25. april er der møde for at diskutere Barents aftalen og da kunne det diskuteres hvad 

mangler fra Ruskland. 
Man skal holde sig til de praktiske tinge - det er en del af politik i mange avtaler med lande 

udenfor Norden.  
Sverige  

Der findes mange multi- og bilateraele avtaler inden og uden for Norden, t.ex. 
Helseberedskabsaftalen, Barents rescue aftalen.   

Det er vigtigt at holde styre på dette men i dag er ikke noget system til stede som sikrer dete.  
Jurister har god oversigt om gældende avtaler.   

I både Sverige og Norge er en god del af arbejdet for at få oversigrt over gældende aftaler 
allerede gjort.  
Beslutninger 
1. Oversigt over nordiskt relevante avtaler skal være færdigt til diskussion til første møde efter 

Redningsøvelen i Maj 2006 - d.v.s. i Finland i eftieråret.  Dette skal forberedes godt.   
2. Alle de nordiske lande skal opføre oplysninger om avaler på hjemminden NORDRED 

konferencen / øvelsen 3. - 5. maj 2006.   
 
Punkt 4 - Nytt / Aktuellt fra de enkelte lander (FI - SVE - NO - DAN - IS): 
Finland (se vedlæg nr. 1, 2 og 3) 

Beredskabsloven, som gælder alvorlige kriser undtagen krig, er under revision med det som 
formål at:  (a) precisera myndigheternas befogenheter, (b) definera undantagsforhållanden mera 
exakt, (c) förfarandet för lagens ibruktagande ändres og (d) befogenheterna priciseras.  

Det findes et helt nyt nationalt beredskabsplan for pandemi i Finland.  Det gælder alle 
sektorer og det existerer, definerer ansvar og der findes en kort version på både svenska og engelska 
på social- coh hälsovårdsministeriets hjemmeside - www.stm.fi -  Finland er parat for de første døde 
fugler!  Indenrigsministeriet har udgivet vejledning for räddningstjänst, politi og grænsevagter om 
hvor de assisterer andre myndigheter.  Snart skal der køres en exercise hvor man følger 
beredskabsplanet for pandemi. 

Angående nationalkriser har der været noget arbejde og der findes mange planer, både 
regionale og landsdækkende. 
Sverige 

Kommuner och län har det största operativa ansvaret for Krisberedskapen.  Man planerar att 
upprätta ett nationellt organ ooch regeringen har lagt en proposition om beredskapen i landet. Den 
föreslår att nuvarande Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket slås sammen i stora delar. 
Flera strategiska frågor återstår att utreda.   
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Inom Räddningsverket byggs en central administration, med ca 100 medarbetare, for 
organisation av de internationella räddningstjänststyrkorna. Denna del av Räddningsverket är 
lokaliserad till Kristinehamn. 

Sjöfartsverket är ansvarig för räddningsinsats till sjöss, bl a RITS-styrkorna.  I Sverige är 6 
kommuner involverade i RITS-styrkor.   

Det pågår mycket samarbejde över Östersjön med Finland och de Baltiske länedrna. Ett 
område som är tänkbart att utveckla vidare inom detta samarbete är RITS-området.   

Fågleinfluensan har kommit till Sverige. Råd finns framtagna om vad de olika myndigheder 
skall göra. 

Det är fyra skolor i Sverige som utbildar i räddningstjänst. Dessa skolor tillhör  
Räddningsverket. Organisationen för utbildning av räddningstjänstens personal ses nu över.  Den 
utbildning som ersätter den gamla brandmannautbildningen för heltidsanställda är numera 2-årig.   

 Det finns ca 5000 heltidsanställda brandmän i Sverige och ca 12.000 del-arbejdere 
(brandmän i beredskap).  Räddningsverket står för utbildningskostnaden.  
Norge (se vedlæg nr. 4, 5 og 6) 

Der var vist en film fra Barents Rescue 2005, som dækker RITS delen af øvelsen.  Der var 
også presentation om Barents Rescue 2005 evaluering hvor det kom frem bl.a. at det var for ofte 
ændring af norsk og udenlands representation i øvelseledelsen, som er svaghed.  
Evalueringsrapporten til øvelsen kan hentes på denne linken: 
http://www.dsb.no/File.asp?File=PDF/2006/Evalueringsrapport_BR05.pdf 

Norge - NST - (Norwegian Support Team) samarbejder med Danmark og Sverige i Pakistan 
og der findes også samarbejde med FN, EU og NATO.      

Norge vil bygge op nyt digitalt nødnet men i dag har Norge tre nødsentraler.  Det er stærk 
modstand fra helsesmyndighederne for at forene sentralerne. 
National resursregister for redning og beredskab (NARRE) skal være færdig senest 2008. 

Ansvarsområde SSR (JRCC Stavanger og Bodø) - HRS er Point of Contact - Regeringens 
kriseråd (øverste embedsmænderne) - Krisestøtteenheden, støtter den enhed eller departement som 
har ansvaret. 

Der holdes ’Madrid like’ øvelse i Oslo, efterår 2006, fuldvoksen øvelse.   
Helikoptere - 25 personer - 300 nautical mil - 25 min og til bage - mangler nærmere info. 
 

Danmark 
Den 1. januar 2007 træder ny politikredsinddelnig i kraft.  Det ligger ikke fast hvor mange 

politikredserne bliver endnu men på nuværende tidspunkt er der tale om 10.     
National operativ stab (NOST) er blevet oprettet og er aktiveret i større hændelser.  Der er 

Rigspolitichefen som aktiverer NOST og leder sammen med Beredskabsstyrelsen og flere tjenester.  
NOST træder ind hvis regionale staber ikke kan løse opgaver.  Opretning af NOST er gjort ved 
regeringsbeslutning.   
 I Danmark er der sektoransvar, hvilket vil sige at når der er tale om fugleinfluensa hidrører 
opgaven Fødevarastyrelsen mens hvis der er tale om mennesker som bliver smitter er  
Sundhedsstyrelsen. 
 Det var tale om hvad begreppet ’stab’ er / betyder og på hvilket nivå ’stab’ er.  De fleste var 
enige om at ’stab’ betyder en gruppe af personer fra de forskellige myndigheder, med forskellige 
funktioner, som tager operative beslutninger.  Ordet ’stab’ kan oversættes til engelsk med ordet 
’staff’.  I Danmark arbejder NOST på det strategiske nivå og tager operative beslutninger.  Í Sverige 
arbejder ’staben’ på strategisk nivå.   
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Island (se vedlæg nr. 7) 
Fugleinfluensa:  Landbrugsinstitutted, den ansvanlige institution har allerede udarbejdet et 

plan for landbruget men det mangler tilknytning til andre sektorer.  I detta plan er tre risikofaser (1, 
2 og 3): 
Beredskab risikofase 1; regisrering af fjærkreavl, bevogtning: samling af sampler fra vilde fugle, 
beskyttelse: oplysninger til fjerkræavlere, ingen adgang til åbent vand, fodring indendørs 
Beredskab risikofse 2; bevogtning og beskyttelse, direktiver til fjerkræavlere 
Beredskab risikofase 3; beredskab ved mistanke eller bekræftelse af epidemi (kredsdyrelæger, 
veterenærdirektoren, koordinationssentralen), samling af sampler, slagtning,  

Fremtidsperspektivet er at der skal udarbejdes et natoionalt beredskabsplan: der laves en 
fælles styregruppe med Landbrugssektoren, karantænelægen og Civil forsvars avdelingen, en 
arbejdsgruppe skal lave et national beredskabsplan, der er tale om at bruge den nationale 
krisestyringscenter, at opsætte en fælles callcenter / hjemmeside, indhente beskyttelsesudstyr og se 
se på fugleinfluensa og pandemi i sammenhæng.  Omkring 35 enheder er ansvarlige for at arbejde 
disse planer. 

Der var en lille orientering om vulkanen Katla og jøkulhlaup, samt vist simuleringer på 
video.   
 
 
Punkt 5 - NORDRED konferencen / øvelsen i Reykjavik 3. - 5. maj 2006 

Programmet, styringsspørgsmålerne og tidslinien, øvelsens direktive og drejebogen var 
gennemgået og i stortset var dokumenterne vedtaget med foreslag til små ændringer.  
Programmet / Styringsspørgsmål: 
1. Orientering fra de Nordiske lande:  Talere skal holde sig til hovedemner men har frit valg om 

brug af talepunkter. 
2. Det var udpeget at redning og krisehantering har olika perspektiv men der er mugligt at tale om 

begge dele.   
3. Foredrag 1 - Alarmeringsprocedurer og ansvarsfordeling ved større hændelser: 

3.1. Geir Sverrebraut er ansvarlig for at finde foredrager hvis han ikke gører det selv.   
3.2. Styringgspørgsmål; mere oplysninger om kaptajnen og besætningen  

4. Abstrakter leveres 1. April, Power Point slides leveres 15. April. 
5. Foredrag 2 - Er vi for stolte til at bede om international / nordisk hjælp:   

5.1. Der skal være adgang til forskellige aftaler som bliver brugt nødvendig for diskussion. 
5.2. Gruppearbejde III:  Hvilke aftaler har de forskellige lande om flytransport – oplysninger 

behøves på forhånd. 
6. Foredrag 4 - Krisekommunikation: 

6.1. Pekka Rantala - praktiskt - taler først og så kommer Nina Blom Andersen – teoretiskt. 
7. På grund af at sidste flyg fra Island til København er kl. 14.15. den 5. maj behøvede ve ad flytte 

konferencen fram om en halv time og den slutter nu kl. 11.30.   
8. Foredragere behøver en kontakt i hvert land for at stille spørgsmål om forskellige forhold: 

8.1. Danmark - Snorre Christian Andersen / sca@brs.dk 
8.2. Finland - Marla Nykyri / marla.nykyri@pelastus.intermin.fi 
8.3. Island - Björn Halldorsson / bh@rls.is 
8.4. Norge - Tor Eivind Moss / tor.moss@jrcc-stavanger.no 
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8.5. Sverige - Peter Lundgren / peter.lundgren@srv.se 
Øvelsens direktive 
1. Øvelsen har tre formål: 

1.1. Nordiskt samarbejde. 
1.2. Innspill til konferancen. 
1.3. Øve staber i Island. 

2. Øvelsen er ’Table top exercise’ men en del af den køres ’live’ i Ísafjörður.  Det påverker innslag 
til konferencen ikke.  

3. Der skal simuleres flytransport af skadede fra Isafjörður til Reykjavik og videre flytransport til 
samtlige lande i Norden. 

Tidslinien 
1. Onsdagen 19. og Thorsdagen 20. april er møder i Rigspolitichefens lokaler i København og 

invitation til møderne bliver sendt ud så snart som muligt:   
1.1. Den 19. april er Arbejdsgruppemøde (Konference- og Øvelseledelsen).   
1.2. Den 20. april holder Konferenceledelsen møde med moderator og facilitatorer.   
1.3. Disse møder er meget vigtige og giver muglihed for ændringer i programmet, foredragerne, 

PowerPoint presentationerne, styringsspørgsmålerne o.s.v. hvis det behøves.   
2. Der var enighed om at flytte Arbejdsgruppemødet, som var på den 1. maj til kl. 09.00 den 2. 

mai. 
Dreiebogen 

Årsagen til valg af scenario er at årlig sejler omkring 90 store pasagerskibe i islandsk 
farvand med 150 - 200 tusund plus passagerer og der eksisterer ingen plan for slike hændelse i 
Island. 
Diskussuion om ansvar m.m. 
1. Ansvar for havområder og redning: 

1.1. Området i Nord-Atlanten mellem Norge og Grønland er opdelt i regioner som hvert land er 
ansvarligt for men der er fælleshjælp mellem landene. Det er ingen bilateral avtale mellem 
Norge og Island men der findes avtale mellem Norge og Grønland.  Samarbejdet kræver 
ikke avteler men Norge (LK) kontrollerer om der findes nogle.  Når det gælder reddning er 
alle ansvarlige for at deltage. 

1.2. I Sverige är Sjöfartsverket ansvarigt för räddning av människor ute på sjön. Inom 
hamnområdet är den kommunale räddningstjänsten ansvararig. 

2. I realiteten ville Island ønske hjælp fra Scotland i hændelse som i øvelsen.   
3. Kaptejnens magt over skibet: 

3.1. Det ser ud som der uklart hvilken magt kaptajnen har over skibet.   
3.2. Der er spørgsmål om myndighedernes magt til at indtræde i forskellige situationer, 

passagerers sikkerhed, andre skibers sikkerhed, miljøspørgsmål, magten er ikke helt klar.   
3.2.1. Findes der konkrete hændelser i de Nordiske lande hvor man har kontrolleret 

myndighedernes ret til indgreb.   
3.3. Det kom fram foreslag om to foredragere, en fra forsikringsselskab og en fra 

myndighederne, hver med sine perspektiv - til at deltage i konferencen men det er for sente 
nu.  Dette emne kunne tages op senere - på NORDRED kontaktgruppemøde.  

3.4. Norge (LK) vil kontrollere hvilke regler gælder om kaptajnens magt. 
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3.5. Det kom fram en ønske om at folk med kundskab til lov og forsikring deltager i 
konferancen for at bringe synspunkter.   

4. Det var også tale om hvor grænsen mellem hav / sjø  og land ligger.  Det ser også ud for at være 
lidtd uklart.  I Island er det Kystvagten som er ansvarlig for RITS men i havneområder er det de 
respektive politichefe, som er ansvarlige.  Det er også liddt uklart hvem har ansvaret hvis det er 
strand, i nærheden af kysten - hvor langt ud fra kysten har lands-myndighederne ansvar og 
hvornår tager Kystvagten over.   

Grænsekontroll 
1. En af grundene til at NORDRED virker er at toldvæsenet ikke hindrer transport af 

reddningsmateriale.  Dette er kontrollered i Artikel 3, par. 3.  
2. Tiladelse behøves fra hjælpesøkende land til at militære midler føres over grænser.   
Registrering 
1. Konferenceledelsen havde regnet med i sine planer at 130 - max 150 - ville deltage i 

konferencen:   
1.1. Den 17. mars havde 53 registreret sig: 17 fra Danmark, 20 fra Sverige, 15 fra Island og 1 

fra Finland. 
2. Der skulle være flere fra Finland og så mangler Norge. 
3. Der er 80 rum reserveret på Hótel Loftleiðir. 
4. Danmark, Sverige, Finland og Norge bedes venligst kontrollere regisrering på conferencen. 
 
 
 


