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NORDRED Avtal

• Regionalt räddningstjänstsamarbete 
mellan nordiska länder: praktiskt och 
lokalt 

• 20 årsjubileum 2009
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NORDRED-konferensen 2009

• I Vasa Universitet
• Antal deltagare 116:

• Finland 58
• Danmark 22

• Sverige 20
• Norge 14

• Island 1
• Färöarna 1
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Programmet

• 2 juni: Nordred i går, i dag, i framtiden, aktuellt från 
vart land

• 3 juni: temadagen med grupparbete: Host Nation 
Support, RITS/MIRG, lokalt gränssamarbete, på
eftermiddagen Nordred lokalt, nationellt och 
internationellt, beröringspunkten till andra 
organisationerna

• 4 juni: konklusioner från grupparbete, diskussion om 
framtiden
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Konklusioner

• Nordiskt samarbete på gång att 
förstärkas: Haga -deklarationen, 
Nordiskt mötesforum, NORDRED 
kontaktgrupp

• Uppdrag till NORDRED Kontaktgrupp 
(baserar sig på Haga -deklarationen)
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Uppdrag till Nordred Kontaktgrupp

• Konferensen inbjöd Norderd 
kontaktgrupp att undersöka hur 
NORDREDs ramverk för samarbete 
skulle ökas och strärkas mor bakgrund 
av dagens risker

• Gruppen bör också analysera och 
överväga det ökade värdet av det 
övergripande ramavtalet för samarbete
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Gräns överskridande övningar

• Gränssamverkan fungerar i praktiken, 
men det saknas fastställda instruktioner

• Få övningar hålls: fullskaleövningar dyra
• Mindre övningar skapar också förmåga 

för större händelser
• Behov undersöka vilka resursser som är 

kritiska: helikoptrar, CBRN? 
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Gräns överskridande övningar

• Risk- och sårbarhetsanalys
utgångspunkt vid övningar

• Informationspridning: övningskalender, 
goda exempel, erfarenhet
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HNS: koordinering av insatser från 
andra länder

• Det saknas internationella planer för HNS på
alla nivåer

• Nationella hinder som nedsätter hastigheten
• HNS måste finnas online 
• Man skall arbeta mot en gemensam nordisk 

standard med stöd av EU riktlinjer
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RITS: Räddningsinsats till sjöss

• Kommunikation, utrustning, utbildning, 
övningar

• Är det nöjligt att ha en gemensam standard?

• Andra användningändamål för RITS-grupper:
oljebekämpning, andra olyckor till sjöss eller 
på land

• Hur går vi vidare: en grupp från fyra länder för 
vidarearbetning
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Lokalt och nationellt samarbete i 
framtiden
• Naturligt att samarbeta med de 

närmaste grannarna
• Samordning av information behövs
• Gemensam riskanalys underlag för 

planering
• Viktigt att säkerställa kommunikation
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Internationellt samarbete

• Konklusion: gemensam internationell 
insats

• Anpassning av eksisterande moduler till 
de nordiska förhållanden

• Analysering av modularbete för att 
identifiera behov av nya moduler
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Slutkonklusioner

• Nordist samarbete fungerar väl i 
vardagssammanhang

• Uppdatering av avtalet behövs ändå

• Politiskt intresse (Haga, Stoltenberg) stort
• Norderd Kontaktgrupp i centralt i läge 

• Internationelt perspektiv måste iaktas
• Nordiskt samarbete har mervärde!


