Referat fra Nordred mødet i Thorshavn den 17. til 19. maj 2016.
Deltagere: Monica Rhodiner, Mats Berglund, Anna Kaikkonen, Mikko Jääskeläinen, Hjálmar Björgvinsson,
Morten Helge Hansen, Martin Berg, Niels Erik Nymark, Bijgvi Hedinson Johannesen, Bjarno Sørensen, Per
Jensen og Per Firring.
Afbud: Repræsentanter fra Norge.


Velkomst og præsentation
Færøernes chefpolitiinspektør Niels Erik Nymark bød velkommen til Færøerne og var glad for
at NORDRED gruppen havde lagt deres første møde på øerne.
Færøerne har et tæt samarbejde med de øvrige lande i Arktis og ser frem til at følge det
nordiske samarbejde nøje.
Herefter var der en kort præsentation af deltagerne.



Referat fra sidste møde (Island, april 2015)
Monica bemærkede at ingen havde indsendt kommentarer til referatet hvorefter det blev
godkendt.



Opsamling på NORDRED-konferencen i Göteborg (lessons-learnt), Sveriges formandskab
Sverige
Det er vigtigt at undersøge tidligt hvem der er målgruppen for konferencen så det ikke bare er på
nationalt niveau
Der var 3 temaer der blev arbejdet med under konferencen.
1. Grænse samarbejde
 Hvilke samarbejdsaftaler findes der nu og hvad savnes
 Hvordan kan vi udvikle samarbejde i hverdagen
2. Ekstremt vejr
 Hvordan bliver vejret i fremtiden
 Hvordan har vi indtil nu håndteret skovbrande, oversvømning og markbrande
 Hvad har vi lært
3. Skal samfundet have beredskab for alt?
 Krydstogtsskibstrafikken forøges og klimaforandringerne gør at fartøjerne kan sejle
længere og længere mod nord.
128 deltagere
27 forelæsere
Omkostningerne var 700.000
Planlægning
 Det er vigtigt at starte med planlægningen mindst et halvt år inden konference og gerne
tidligere.
 Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der har ansvaret for at gennemføre konferencen

 Stedet hvor der skal afholdes konferensen skal være let tilgængeligt for alle hvad angår fly,
tog og bil.
 Ansøgning om støtte skal tidligt sendes til Nordisk Ministerråd





Målgruppen for konferencen skal inddrages tidligt
Konferencens indhold skal ligge klar tidligt i forløbet
Forelæsere, moderator skal bookes
Hvordan skal konferencen gennemføres

Forudsætningerne for konferencen skal også planlægges tidligt i forløbet herunder






Nordred kontaktgruppe medinddrages
Budget herunder omkostninger til forelæsere og deltagere
Deltagerafgift og hvad hvis der meldes afbud
Deadline for tilmelding
Kontakt til forelæsere

Efter konferencen
 Udfærdigelse af rapport
 Billeder mv.
 Alt i alt en god konference og en stor tak til alle deltagere.



Præsentation af prioriteter for dansk Nordred-formandskab

Opdatering af Nordisk Redningstjenestehåndbog
Nordisk Redningstjenestehåndbog er tænkt som et hjælpemiddel for ansvarlige på
redningstjenesteområdet i de nordiske lande. Håndbogen er inddelt i tre overordnede afsnit:
Almen information (primært beskrivelser af organisering af redningstjenesten), Operative rutiner
samt Alarmering og centrale kontakter.
Håndbogen, som er fra 1994, er løbende justeret. Således fremgår det, at Nordisk
Redningstjenestehåndbog skal revideres årligt pr. 1. oktober efter beslutning i NORDREDs
Kontaktgruppe.
Indholdet i redningstjenestehåndbogen skal opdateres med henblik på udgivelse på hjemmesiden
www.nordred.org.
Der vil blive udfærdiget et kommissorium som skal indeholde status over anvendelse af
redningstjenestehåndbogen med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, der fremsendes til
relevante myndigheder.
Det er planen at fremsende spørgeskemaet medio 2016
Der vil blive præsenteret et notat om status for anvendelsen samt forslag til relevant indhold i
september 2016.

Styrkelse/Udvidelse af NORDRED aftalen
Som udmøntning af en styrkelse af Nordred-aftalen til også at omfatte gensidig assistance før og
efter krisen skal der udarbejdes et udkast til MoU om prædeployering som supplement til den
eksisterende Nordred aftale.
Der skal identificeres en liste over afledte konsekvenser af at supplere Nordred-aftalen med et
MoU om prædeployering.
Ligeledes udarbejdes en handleplan, der behandler prioriterede afledte konsekvenser af at
supplere Nordred aftalen med et MoU om prædeployering.
Slutproduktet er at kunne se hvilke muligheder der er for også at iværksætte hjælp før og efter en
krise
Forhold i Arktis
Danmark (Rigspolitiet) vil undersøge muligheden for at få det Arktiske område med i Nordred og
gerne udvide de egentlige aftaler omkring Arktis.
Da Nordred aftalen blev skrevet var der ikke de hændelser som er i dag og det kan tænkes at
aftalen skal ænders.
Det handler også om at fortolke aftalen så den er up to date og hvad er der belæg for at lave ud fra
den nuværende aftale


Status på hjemmeside
Hjemmesiden er fast placeret hos Sverige
DK får ansvaret for opdateringer via Sverige og materiale sendes til Sverige for opdatering på
hjemmesiden
Materiale fra konferencen ligger allerede på hjemmesiden
Det enkelte medlemsland bør se hjemmesiden igennem og give besked om eventuelle ændringer.



Status på arbejdsgrupper samt mulig videreførelse status på øvrigt, relevant nordisk samarbejde
Nordiske Øvelser - Island
Ulykker typer - Finland
Grænseoverskridende samarbejde - Sverige
Ledelse og samarbejde - Norge
Erfaringsopsamling store hændelser – Danmark
Det blev besluttet at de etablerede arbejdsgrupper består i Nordred regi og at arbejdet fortsætter i
perioden. Materiale kan præsenteres på næste møde.



Nyt fra hvert land
Finland
Gennemgik materiale om en af de største regionforvaltningsreformer nogensinde i Finland

ISLAND
Orienterede om politiets beredskab i Island
Sverige
Gennemgik regeringens plan for et stærkere beredskab med overskrifterne Ansvar, samarbejde og
handling.
Præsentation modtaget fra Sverige
Færøerne
VØRN
Er en del af fiskeriministeriet og det civile beredskab på Færøerne
Der arbejdes med at lave en ny beredskabslov da den gamle og eneste er fra 2012. Ligeledes er der
arbejde i gang med at beskrive det overordnede Færøske beredskab.
Der er i dag 30 kommuner på Færøerne. Der er planer om sammenlægninger, men kun ved
frivillighed. Kommunerne skal herunder have deres eget redningsberedskab.
Der er kun 24 beredskaber da nogle kommuner er gået sammen om samarbejdet
Der er ikke fælles beredskaber i tunnellerne.
Danmark
Politiet informerede om beredskabsøvelse LIVEEX, hvor formålet med øvelsen er at styrke det
danske og grønlandske katastrofeberedskabs evne til at koordinere og håndtere ekstraordinære
hændelse i Grønland på strategisk, operativt og taktisk niveau.
Målet med øvelse er, at det grønlandske katastrofeberedskab har været indsat i en eftersøgningsog redningsoperation samt i en forureningsbekæmpelsesoperation. Øvelsen vil bl.a. omfatte
aktivering og indsættelse af Arktisk Beredskabsstyrke samt eventuelle partnere fra andre lande
under ledelse af Arktisk Kommando.
Øvelsen foregår i et scenarie, hvor samarbejde og koordination mellem grønlandske
beredskabsmyndigheder vil være afgørende for hændelsernes hensigtsmæssige håndtering.
Beredskabsstyrelsen
Beredskabsstyrelsen er placeret under Forsvarsministeriet.
Der er sket en ændring af hele strukturen på redningsberedskabet i DK og der er sket reduktion fra
88 til 20 beredskaber i kommunerne. Det forventes at det vil give en effektiviseringsgevinst på 175
mio kr.


AOB
-



Næste møde, er 21. september i Ilullissat – invitation er udsendt.
Danmark vil anmode repræsentanter fra Norge til at gennemgå detaljer fra MARPART på mødet i
Ilulissat.

Efter frokost fortsatte mødet på søværnets inspektionsskib Triton hvor kommandørkaptajn Per
Højgaard-Jensen gav et indlæg omkring søværnets rolle i og omkring Arktis.
Arktis har de seneste år indtaget en stadig vigtigere plads på den nationale og internationale
dagsorden. Klimaforandringer, øget tilgængelighed i Arktis og sikkerheds og geopolitiske hensyn
understreger hvorfor Arktis har, og også fremover vil have stor strategisk betydning for Danmark og for
Rigsfællesskabet.
Under mødet sejlede vi fra Thorshavn til Klaksvik og der blev serveret aftensmad ombord. Mange tak til
besætningen for deres store gæstfrihed.

Per/ref.

