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1. Nytt fra de nordiske land 

a. Norge: 
i. Kjøp av nye redningshelikoptre – status: 

1. Det har pågått en kvalitetssikringsprosess, som nå er 
gjennomført. Beslutningen er tatt opp i regjeringen, følgende er 
vedtatt: 

a. Eksisterende baser fortsetter 
b. 15 – 19 store helikoptre – første helikopter forventes å 

være på plass i 2016. Alle skal være på plass innen 2020 
2. Beslutningen fra anbud skal være tatt opp før Stortingsvalget i 

2013 
ii.  Nødnett 

1. Vedtak i Stortinget om utbygging av 1.fase i 2006. Første fase 
(sentrale Østlandsområdet) ferdigstilles i 2011 - omfattes i dag 
av ca 2 mill mennesker. Det jobbes med fortgang for videre 
utvikling. 

iii.  Ett nødnummer 
1. Er under planlegging. Det er ennå ikke avklart hvilken modell 

Norge benytte. 
2. Det er planlagt ca 7 sentraler i landet 
3. Det er stor motstand mot ett nødnr på helsesiden 

iv. Evaluering av myndighetenes håndtering av krisehåndtering 
1. influensa A H1N1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap(DSB) har utarbeidet evalueringsrapport fra 
myndighetenes håndtering av hendelsen 

2. DSB har også utarbeidet en naturvitenskapelig rapport i 
forbindelse med vulkanutbruddet på Island i april 
2010(vedlagt). 
 

b. Island (2008-2010) 
i. Økonomisk krise 

1. Det er ennå ikke gjort evaluering 
2. Fokus på hvem som skal ta ansvar 
3. Ministre til riksrett 

ii.  I 2008 kom nytt direktiv og reglement om beredskapsmyndighetene 
iii.  TETRA – telekommunikasjon 

1. Hele landet har god dekning, og redningstjenesten benytter dette 
systemet med stor suksess 

iv. Jordskjelvet i 2008 
v. Pandemien 

vi. Haiti: Islandsk redningsteam var på plass 23 timer etter jordskjelvet 
vii.  Utbruddet fra Eyafalljøkull:  

1. Rikspolitiets sivilavdeling var ansvarlig for koordinering og info 
i begynnelsen av utbruddet 

2. Grimsvötn:  
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a. Det forventes utbrudd – sjø under isen 
viii.  Fremtiden: 

1. 1.september 2010: Den Islandske forsvarsorganisasjonen ble 
nedlagt. Oppgavene er nå delt mellom den Islandske kystvakt 
og Rikspolitisjefen 

2. Ny og felles organisering? 
 

c. Finland 
i. To store reformer: 

1. Redningslovreformen 
a. Ny lov trer i kraft 1.juli 2011 
b. Den største endringen gjelder forebygging av ulykker 

2. Nødsentralreformen 
a. Det er utarbeidet ny lov 
b. Ny kretsinndeling: fra 15 til 7 sentraler i løpet av 2011 – 

2015 
c. Nytt informasjonssystem + ny teknologi 
d. Det utvikles ledelsessystem på området 

ii.  Programmet ”Et sikkert liv for alle i Finland” fortsetter 
iii.  VIRRE(Tetra) 

1. Fra prosjektstart i 1993 tok det 9 år før alle myndighetene var 
inne i systemet i 2003. 
 

d. Danmark 
i. Det pågår diskusjon rundt nødsentraler, og en evt reduksjon fra 7 til 2 

sentraler 
ii.  Innføring av SINE-radio 

1. implementeres av alle  
iii.  Hvert år gjennomføres det stor øvelse i Storebelt-tunnellen ved 

overgang fra sommer til vintertid 
iv. Det pågår et nordisk samarbeid vedr elektronisk oversikt over 

aktivitetene i de enkelte politikretser 
1. det skal gjennomføres felles nordisk øvelse 11.november som er 

et pilotprosjekt(NORDOK). Systemet gir oversikt over 
aktivitetene i det enkelte land. 
 
 

e. Sverige 
i. Det ble gjennomført riksdagsvalg 19.september. Sten Tolgfors fortsetter 

som forsvarsminister. 
ii.  RITS: Regjeringsoppdrag innen 2.juli 

1. venter tilbakemelding 
2. utvikling av samarbeid mellom Norden og Østersjølandene. 

iii.  TETRA: RAKEL 
1. Vil være ferdig utbygget innen 1.desember. Det er diskusjon 

rundt kostnadene knyttet til abonnementsavgiften 
2. MSB arbeider videre med hvordan få økt tilkopling 

iv. SAMØ-KKØ2011 
1. Nasjonalt samvirke og kjernekraftøvelse, der lokale, regionale 

og nasjonale aktører øver 
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2. Øvelsen vil være en simuleringsøvelse som skal pågå over 48 
timer. 

v. Kystverket 
1. har fått 3 nye kombinasjonsfartøy: olje, ….. og brannslukking. 

Ett av fartøyene er spesielt utrustet for kjemikalieulykker 
vi. Det er under utarbeidelse en regjeringsskrivelse 

 
 

2. Status fra de initierte prosjektene  
a. RITS v/Jan Helge Kaiser(vedlagt presentasjon) 

i. Utspring i NORDRED og rapporterer til NORDRED. Samarbeid innen 
utdanning/trening, øvelser og samvirke. RITS ble særlig utfordret 
gjennom Haga-deklarasjonen  

ii.  SkagEx2011 – initiert via tildelingsbrevet fra Justisdepartementet i 
Norge. Dimensjoneres for fullskala. Øvelsen vil finne sted i uke 
36/2011. 

iii.  Det ble stilt spørsmål om det skal sendes søknad om midler til øvelsene 
i hhv april og september til Nordisk Råd. 

b. Klimaendringer v/Johan Gert 
i. Viste til at det er sendt brev fra JD med forespørsel om kontaktpersoner 

– har derfor avventet videre arbeid 
c. Skogbrannsamarbeid Sverige – Norge v/Johan Gert (jf vedlagt presentasjon) 

i. Det har til nå vært avholdt 3 møter.  
ii.  Det vil bli arrangert et nordisk seminar i mai 201| 

1. Det arrangeres seminar i Russland 19.-20.mai 2011. I den 
forbindelse arrangeres det arbeidsmøte 24.-25.november, der 
Norge og Finland er invitert 

d. GIS-kartdata v/Johan Gert (jf vedlagt presentasjon) 
i. Nordisk nettverksgruppe for geografisk informasjon som arbeider for 

felles avtale om utveksling av kartdata (sjøkart er ikke med i denne). I 
den forbindelse skal det avholdes møte med kartsjefene på Gardermoen 
16.november 

ii.  Det ble vist til EU-Interreg prosjektet ”Grenseløs geografisk info” 
mellom Jämtland og Trøndelag 

e. Minstestandardprosjektet CBRN v /Jan Helge Kaiser(vedlagt presentasjon) 
i. Det utvikles moduler for treningsprogram som vil bestå av 10 deler, 

herunder blant annet: 
1. Prosedyrer ved hendelser 
2. Støtteteam, som skal støtte, bistå og rådgi, også i regi av NATO 
3. Treningssentre 

ii.  Prosjektet ledes av NATO/CPC, med deltakere fra Norge, Finland, 
Sverige, England, Tsjekkia, Estland. Danmark og Island mangler for at 
dette skal være et fullt nordisk samarbeid. Sverige ønsker kopling mot 
CBRN-prosjektet under Haga som ledes av Sverige. Dette er koplet 
mot ILO Action Plan. Fra Finland ble det informert om at det arbeides 
med håndbok i EU, som skal oversettes til alle språk i EU. 
 

3. Info fra EU Cross Border 
a. Gjennomgang av redningsavtaler v/Johan Gert 
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i. Det arbeides med avtaleanalyse, som totalt omfattes av 74 avtaler. Disse 
er avgrenset til de ”generelle”, og utgjør i arbeidet 14. 

ii.  NORDRED-avtalen v/Bente Michaelsen 
1. Rammeavtalen skal utfylle andre multi/bilaterale avtaler 
2. Avtalen gjelder kun responsfasen 
3. Avtalen mangler omtale av predeployment og protection and 

preparedness. På dette grunnlag bør avtalen endres. I denne 
sammenheng ble det foreslått å endre avtalen til å inneha 
varslingsplikt til naboland for store hendelser som vil gi 
konsekvenser, på samme måte som i Barentssamarbeidet. HNS 
bør også vurderes inn i avtalen, jf arbeidet med tema i EU. 

4. Det vil være behov for en juridisk vurdering av status for 
NORDRED-avtalen i forhold til annet lovverk 

iii.  Øvrige avtaler v/Johan Gert 
1. Se vedlagt presentasjon 

 
 
 
 
 

4. Nytt fra Nordisk Møteforum(NMF) v/(PZA)  
a. Det ble kort informert om forberedelser til nordisk møte for ministre med 

ansvar som samfunnssikkerhet og beredskap i København 11.november. 
i. Tema for drøfting: Styrking av samarbeidet om flytransport til 

katastrofer 
 

5. Samspill NORDRED, EU Cross Border, NMF og evt EUs 
samordningsmekanisme v/Jan Helge Kaiser 

a. Som bakgrunn for diskusjon i gruppa, ble det tatt en gjennomgang av de 
ulike samarbeidsfora, og i denne sammenheng oversikt over de 
oppgaver/roller tillagt disse. Se vedlagt presentasjon 
 

6. NORDREDs hjemmesider v/Johan Gert 
a. Det ble påpekt at det er viktig å få en ”levende” side – og at alle i gruppen 

må være ansvarlig for å bidra til tips og ideer  
b. Kontaktinfo oppdateres, og formidles til Sophia Magnusson. 
c. Evt bruk av facebook krever store ressurser, noe som vil utgjøre et problem 
d. Jf for øvrig vedlagte presentasjon 

 
7. Svensk regjeringsskrivelse vedr nordisk samarbeid/Norsk stortingsmelding om 

nordisk samarbeid 
a. Johan ga en kort presentasjon av de viktigste områder i den svenske 

regjeringsskrivelsen, jf vedlagte presentasjon 
b. Det ble gitt en kort oppsummering av den norske stortingsmeldingen om 

nordisk samarbeid, der det bla ble vist til Stoltenbergrapporten, NMF, Haga 
og NORDRED. 
 

8. Annet  
a. NORDRED-konferansen - planlegging: 
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i. Bergen og Stavanger er foreslått som mulige steder for arrangemenet, 
evt konferanse om bord på Hurtigruten med RITS som tema 

9. Neste møte: 
a. Hovedtema vil være planlegging av seminar 2012 
b. Møtet i NORDREDs kontaktgruppe legges om mulig sammen med RITS-

øvelsen 3.-5.april om bord på Hurtigruten 
 
 
 

 
 
 


