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Punkt 1 - Skal NORDRED-assistance principielt være vederlagsfri 

Artikel 4 i NORDRED avtalen siger bl.a. at ”Den hjälpande staten har rätt till erstättning av 
den hjälpsökande staten...” hvorfor NORDRED -aftalen principielt er en ”anmoder betaler” -aftale.  
Dog kendte ingen til en enkelt sag, hvor hjælpesøkende staten blev krevet om betalning af det 
hjælpende stat.  I realiteten har NORDRED assistance i nogle lande således allerede fungeret som en 
vederlagsfri aftale længe.  Det kan ikke udelukkes, at økonomispørgsmålet kan være en hindring for 
rekvirering af assistance.  En justering af aftalen, så att hjälp via NORDRED-avtalet formelt bliver 
vederlagsfri, kunne være et positivt tiltag til smidiggørelse af assistancer mellem de nordiske lande.  
Beslutning 
(1) Hvert land tager dette emne hjem og tager det op inden de respektive ministerier.  Jæfnframt skal 
alle lander være parat på næste möde til at: (a) berette om hvordan artikel 4 kunne se ut med hensyn 
til vederlagsfri NORDRED (konkret forslag), (b) hvordan kunne / ville vederlagsfri NORDRED 
påvirke de andre avtaler de Nordiske lander har, (c) hvordan ser de Nordiske lander fremtiden inden 
NORDRED med hensyn til EU, Barentssamarbejdet o.s.v. (d) under næste møde skulle de Nordiske 
lander træffe en gemensam beslutning om hvordan paragraf 4 kunne / skulle se ut hvis NORDRED 
er vederlagsfri.   

 
Punkt 2 - Skal vi have en fælles rammeavtale vedrørende Barentssamarbejdet  Se vedlæg nr 3. 

Rammeavtale om Barentssamarbejdet er ikke godkjent endnu men det skal gøres i löbet af 
dette år. 

NORDRED Kontaktgruppen mener om den foreliggende ‘Barents Arctic-Region aftalen:  
(1) At det er positivt, at NORDRED-aftalen er anvendt som udgangspunkt og inspiration til 
udvikling af en aftale, som har til formål at formalisere gensidig bistand mellem Rusland og de 
respective nordiske lande (N, S, F).  (2) At det kan være uhensigtsmæssigt, at aftalen ikke kun 
omfatter de respective nordiske landes bistand til Rusland og omvendt. Aftalen burde vel ikke 
beskæftige sig med bistand mellem N, S og F, eftersom dette område er dækket af NORDRED. (3) 
At det burde fremgå af aftalen, hvordan forholdet til NORDRED (og andre aftaler) er. 
Beslutning 
Clas og Maina tager kontakt med Jan Nyqvist og Kjell Larsson til at arrangere möte (sidst i juni) for 
at informere dem om NORDRED og blive informeret om Barents avtalen.  Det skal også diskuteres 
hvordan Barents avtalen påvirker samarbejde, som er reguleret i de andre nordiske avtaler, bl.a. 
NORDRED avtalen.  Jævnfremt skal de få den nyeste version af Barents avtalen og sende det til 
Kontakt gruppens medlemmer.  

 
Punkt 3 - Orientering - Barents Rescue 2005 

Norge presenterede øvelsen.  Se vedlæg nr 6. 
 
Punkt 4 - Besøg – ARCC / MRCC ledningssentralen i Käringsberget 

Meget interessende besög hvor vi fik anvisning i form af presentationer og fysiskt besøg i 
selve ledningssentralen.  

 
Punkt 5 - Opföljning af hemsidans funktion og anvendning 

Frugtbar diskussion om hemsidans struktur og indehold; bl.a. at de enkelte lander er 
ansvarlige for deres information (sende dem ind og updatere dem), at i steden for de forskellige 
tekster om det samme emne (f.ex. avtaler m.m.) skulle det vere ’link’ til de respektive dokumenter 
(f.ex. i Pdf format), at besøg til hemsidan skulle være tællet, om at NORDRED’s logo skulle være 
på hemsidan o.s.v.   
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Beslutning 
Medlemslanderne skal sende respektive information, som allerede er beslutted at skal være på 
hemsidan men som ikke er der, samt ’links’ og/eller elektronisk udgave af de redningsavtaler, som 
de enkelte lander vil have på hemsidan.  Dette skal ske inden 1. november 2005.  
 
Punkt 6 - Nordisk helseberedskapsavtal / Kort redegørelse fra hvert land hvordan samverkan 
planeras ud fra den Nordiska avtalen om helseberedskap og redningstjenst 

Sverige – Räddningsverket kommer att ha direkta kontakter med Socialstyrelsen för at 
diskutera samarbetet ur ett nordiskt perspektiv med anledning av Det Nordiska 
Hälsoberedskapsavtalet.  Samarbetet mellan sjuk-/hälsovården och räddningstjänsten är väl 
utvecklat inom Sverige och diskussioner kommer att hållas om hur detta samarbet kan överföras till 
den nordiska arenan.  

Danmark – De respektive myndigheder kender den nordiske avtale om helseberedskab og 
følgende er et svar Nils Mogensen fik da han spurgte Sundhedstyrelsen om avtalen:  ”I forlængelse 
af din henvendelse angående den nordiske sundhedsberedskabsavtale kan jeg fortælle at Danmark 
ikke har taget nogle selvstændige initiativer desangående.  Det er møde i en undergruppe til Nordisk 
Ministerråd – Svalbardsgruppen – om 2 uger, hvor indstillinger til embedsmandsgruppen under 
Nordisk Ministerråd skal endeligt færdiggøres.” 

Norge - Nordisk samarbeid på helseberedskap kan vel karakteriserast med disse punkter:  
(1) Utstrakt samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og nordiske/europeiske 
samarbeidsorgan om smittevern/B-beredskap, særleg om varsling og samarbeid om 
smittekartlegging og tiltaksutforming; blandt annet også gjennom det nyoppretta europeiske 
kompetansesenteret om smittevern i Stockholm. (2)  Utstrakt samarbeid mellom Mattilsynet og 
nordiske/europeiske søstertilsyn om beredskap i forhold til vatn/næringsmiddel i henhold til EU-
regelverket. (3) Klinisk samarbeid på en rekke område;  (a) Brannskade (Haukeland vs. for 
eksempel Linköping (SE) og Hvidovre (DK), (b) Toksikologi (Ullevål frå norsk side) og (c) 
Akuttmedisin (Helse Øst vs. Värmland når det gjeld luftambulansestøtte i visse situasjoner). (4) 
Dette er forhold som fungerer mere eller mindre uavhengig formelt avtalegrunnlag men der avtalen 
sikrer den politiske og administrative legitimiteten. (5) forvaltningsmessig, regelmessig kontakt på 
departements/direktoratsnivå; frå norsk side med deltaking fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
Sosial- og helsedirektoratet (for eksempel gjennom "Svalbard-gruppen") der aktuelle 
problemstillinger blir tatt opp og drøftet. (6) Dette samarbeidet var også i operativ funksjon i 
forbindelse med evakueringa av rammete fra Thailand i desember 2004/januar 2005, for eksempel 
gjennom felles utnytting av luftressursane. Dette samarbeidet bygger direkte på avtalen. 

Island – Jevnframt den nordiske helseberedskabsavtale finns også en ’Deklaration om 
nordisk samverkan i frågor som berör smittkoppar’, undertegnet af de nordiske helseministerer i 
august 2002 og som er skrivet med hensyn til helseberedskabsavtalen.  
 Finland – Helseberedskabsavtalen er trådt i kraft. 
Gemensam hemside NORDRED-NORDHELS 
 Syndhedsstyrelsen i Sverige har bedt NORDRED Kontaktgruppen at svare på spørgsmålet 
om NORDRED og NORDHELS (Det nordiske helseberedskabsorgan) kunne have en fælles 
hemside.  Det kunne være på den måden at hvis man går ind på www.nordred/g.org eller 
www.nordhels.org kommer mand ind på en side hvor de respektive logoer er og hvis mand vælger 
NORDRED logoen kommer mand ind på NORDRED hemsidan og ’vice versa’ hvis mand vælger 
NORDHELS logoen.  Det skulle også være muligt at ’linke sig’ mellem hemsiderne når passende 
(when appropriate).  
 Kontaktgruppen er enig om at give samtykke til dette projekt og selvom det er en fælles 
ansvar mellem NORDHELS og NORDRED/Räddningsværket at vedligeholde hemsiderne, kræver 
det tæt samarbejde med Räddningsverket, som er ansvarlig for det tekniske arbejde af projekten.  
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Det var også konstateret at det er meget vigtigt at opdatere NORDRED hemsidan regelmæssigt og 
passe på at den tåler sammenlignelse.    

Den nordiske helseberedskabsavtale, skulle være et emne på konferencen i Reykjavik 
5/2006.  
 
Punkt 7 - NORDRED konferencen / øvelsen i Island i mai 2006 

Island - Indledning: orientering fra arbejdsgruppen og beslutninger om gruppens videre 
opgaver.   Se vedlæg nr 18.  

Finland:  Det har været et lille problem for Finland at deltage i NORDRED konferencen / 
øvelsen og man skulle fundera litdt på hvordan landet kunne deltage  (arbejdsgruppen skal tænke på 
dette – Harry).  

Danmark / Sverige:  Det er faste punkter i programmet som skal vedholdes i konferensen i 
Reykjavik; (1) indledning af formandskabslandet (velkommen o.s.v.) (2) indlæg (nyt / aktuelt) fra de 
enkelte nordiske lander (3) landet som tager over formandskabet (Finland) skal være parat og (4) det 
skal være oversigt fra den sidste konference i Köbenhavn.  

Finland:  Skal de Baltiske stater inviteres som observatører?.  (Nej)  
Danmark:  Det var vigtigt at have en moderator som har den koordinerte rolle af 

konferencen / øvelsen.  I hver arbejdsgruppe kunne være en facilitator og en rapporter (gerne fra 
forskellige lande) men den overordnede rapporter bør Island.   

Norge:  Scenario i Barents Rescue 2005 og Nordred øvelsen ligner sig meget.  Kunne 
interesse for deltagelse blive mindre på grund af det.    
Beslutning 
(1) Alle var enige og at NORDRED reddningskonferencen / øvelsen holdes i Reykjavik den 3. til 
den 5. mai 2006.  Island arbeider med udflugt den 6. og 7. mai.  (2) Kontaktgruppen er enig om at 
scenarioet er godt men det må arbejdes videre af arbejdsgruppen.  (3) Kontaktgruppen er enig om at 
konferensen / øvelsen køres paralel - spændende koncept.  (4) En forberedelses-kommunikation 
øvelse skal holdes i januar 2006.  (5) Dato for næste kontaktgruppemöde er i uge 46 – 17. og 18. 
november 2005 i Köbenhavn.  (6) Arbejdsgruppen skulle mødes tvo ganger før næste 
kontaktgruppemøder.  Arbejdsgruppen får den opgave ad finde tid for møderne – men næste møde 
er i Island.  (7) Invitation til konferencen / øvelsen bliver sendt ud til NORDRED kontaktgruppen 
kort eftir dette møde.  (8) Island ansøger til Nordisk Råd så snart som muligt eftir mødet – har fået 
de nødvændige information angående det.  (9) Man skal regne med at konferenceavgiften biver 
1.000,- DKK.  (10) Før kontaktgruppemødet i november skal drejebogen være næsten færdig og det 
fleste forberedelsesager også.  
 
Punkt 8  Nytt / aktuellt fra de enkelte lander 

Island  (1) Civil Protection Law:  NB – Justitsministeren har beslutted at gennemskrive de 
islandske lov for Civil Protection.  Dette er fortsættelse af noget, som startede i året 2003, da The 
National Civil Defence (selvstændig organisation under justitsministeriet) blev nedlagt og alle 
opgaver flytted til rigspolitichefen.  Vi ved ikke hvad resultatet bliver men det er tale om at lov om 
nödnummeret 112 bliver integreret i de nye lov. Det er også tale om at det kommer lov om vores 
redningscentral (JRCC), som også bliver integreret i de nye lov om Civil Protection.  Vi hos ’Civil 
Protection Department’ har sagt at hvis loven om Civil Protection skal reviseres skulle alle lov, som 
har med beredskab og redning at gøre (politiloven, luftfartsloven, lov om kystvagten, lov om de 
frivillige redningskorpser, lov om nödnummeret 112, brandloven o.s.videre) reviseres på den måde 
at vi får en lov (one Law) som handler om beredskab og redning uanset om det er det daglige eller 
store katastrofer. (2) Bergrisinn 2005 (Troldmanden 2005) – Se vedlæg nr 35.2 (3) Flytransport fra 
Thailand 2. – 4. januar 2005 – Se vedlæg nr 35.3. 
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Finland  (1) Presentation  - Se www.intermin.fi og vedlæg nr 36.1 (2) Ny lag om 
civilpersonals deltagelse i krishantering handler om:  (a) Allmänna bestämmelser (b) Rättigheter och 
skyldigheter för den som står i anställningsförhållande (c) Ekspert register (Särskilda bestämmelser 
och ikraftträdende.  (Papirskopia uddelt). (3) Innrikesministeriets förordning om 
anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering handler om:  (a) 
Tillämpningsområde (b) Löneklasser (c) Lönen för en ofullständig kalendermåned (c) Ersättning på 
grund af gällende förhållanden (e) Ersättning på grund af gällande förhållanden i vissa fall (f) 
Utbetalning af lön och ersättnings på grund af gällande förhållanden (g) Hälsovård (h) Försäkring (i) 
Ersättning för resekostnader (j) Ersättning för resekostnader innan ett anställningsförhållande börjar 
(k) Resekostnader under pågende anställningsförhållande (l) Ersättningar för resekostnader eftir det 
att anställningsförhållandet upphört (m) Resesäkning och verifikat (n) Ersättningarnas subsidiaritet 
(o) Utrustning (p) Förskott og (q) Ikraftträdande.  (Papirskopie uddelt)  (4) Tryghed i vardagen 
(undertitel – Programför den inre säkerheten) – (Papirskopie uddelt)  (5) Tsunami – der finns en 
rapport om Finlands reaktion til Tsunamien.  Er udarbejdet af en gruppe, som har ingen tilknytning 
til politiken.    

Norge  (1) DSB – 700 ansatte – 240 i hovedkontoret i Tönsberg – 20 civil forsvars områder i 
Norge.  DSB ligger under Justitsdepartementet – Se vedlæg nr 3.1. (2) Nytt nødnet – brann, helse og 
politi som skal opbygges.  Justitsministeriet og DSB arbeider på dette.  (3)  Tale om at det skulle 
være ett nødnummer i steden for de tre nødnummere som er til stede i Norge i dag (110 til brann – 
112 til politi og 113 til ambulanse).  (4) Helekopter anskaffelse – nye helikopter anskaffelse skal 
være på plads 2010.  Forsvaret skal være hoveddriver af redningshelikoptere.  Norge tænker på at 
kjøpe 10 helikoptere af den typen som forsvaret har men for reddningstjensten.  (5) Tsunami – ei 
gruppe nedsatt for at gjennomgå Norges reaksjon til Tsunami og det er en rapport udarbeidet i april.  
Her er linken til rapporten - www.evalueringsutvalget.no Formannen i gruppen  hadde ikke 
tilknyttning til politikk.     

Sverige  (1) Regeringsuppdrag erfarenheter från stormen Gudrun i södra Sverige den 8. 
januar 2005 – Se hemside www.ljungby.se. (2) Etablering av Räddningsverkets internationella 
verksamhet i Kristinehamn.  Till följd av försvarsbeslutet att lägga ned regementet i Kristinehamn 
har regeringen beslutat att Räddningsverkets internationella verksamhet för internationella 
undsättningsinsatser förläggs till Kristinehamn.  Bemanning påbörjas under hösten 2005 och ca. 50 
tjänster skall være bemannande under år 2006 för att under 2009 nå upp till ca 120 tjänster.  
Arbetsuppgifter kan vara S&R, brandsläckning, konstruction, (Buildning & Bridges) minröjning, 
vattenrening, transporter, utbildning och civil krishantering. Dock är inte organsiationen och 
arbetsuppgifterna klara ännu.  (3) Rakel (Tetra i Sverige)  I en skrivesle till regeringen vill man 
bredda användarna till att omfatta fler än polis, kommunal räddningstjänst och sjuk/hälsovård, f.ex. 
el- & teleleverantör. Utbyggnaden är förskjuten ca 1 år.  (4) Tsunami - Räddninsgverket skickade 
personal och hjälp till  (a) Thailand: Stabsorganisation för att stödja konsulatet med framför allt ID 
och hemtransport (b) SRI-Lanka: tält och vissa förnödenheter (3) Banda Ache: bygga en 
förläggningscamp för hjälporgansiationer.  (5) Regeringen och UD har fått utstå en del kritik för 
senfärdighet. Utvärdering och utvecklingssastningar görs nu på flera håll.  (6) HRK - Översyn av 
högre räddningstjänstkurs som har erbjudits våra nordiska grannar. Möjligen kan vi se ett 
utbildningskoncept i tre steg som riktar sig till regional, nationell samt internationell nivå.  (7) 
Överlämnade folder och CD från obsevatörsinsats från Terroratentatet i Madrid. Ett liknande 
scenario har genomförts under maj månad på ett seminarie i Stockhlolm.  Erfarenheter från Madrid 
– se observatorsrapport om Terrorattackerna i Maddrid.     

Danmark  (1) Tsunamien – eftirmål.   (2) En arbejdsgruppe vedrørende samling af 
beredskab og forsvar afslutter deres arbejde meget snart.  Beredskabsstyrelsen er med i 
arbejdsgruppen og ser positivt på de muligheder, der ligger i et tættere samarbejde mellem 
Beredskabsstyrelsen og Forsvaret i Danmark.  Beredskabsstyrelsen vil orientere de nordiske lande så 
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snart, der er afgørende nyt.  (3) Beredskabsstyrelsen har lavet en ny håndbog i risikodimensionering 
som skal gives ud så snart som muligt og kan ikke distribrueres før.  (4) Status for anvendelsen af 
det nivådelte beredskab - de tre nivåer: Antallet af brande (pr. 1000 indbyggere) er nu endnu højere i 
Danmark end øvrige nordiske lande, men Danmark har nedbragt antallet hurtigere end de øvrige 
lande gennem de seneste år.  De nye kommunale støttepunktsstationer (niveau 2) bliver 
gennemsnitligt kun anvendt 12,3 gange pr. år.  Antallet af mandtimer til assistance fra de 5 statslige 
beredskabscentre (niveau 3) er steget meget gennem de seneste år.  (Papirskopie uddelt)  (5) 
Orientering og video fra den store fyrværkeribrand i Kolding i november 2004.  En rapport er 
tilgængelig på www.politi.dk. - Se  vedlæg 39.4 samt 39.5A och 39.5B. 
 
Punkt 9 - Opsumering af mødet / næste möde m.m. 
1. Oversigt af beslutninger. 
2. Næste møde holdes i Danmark i uge 46 2005, d.v.s. 17. og 18. november i Danmark (se 

bemærkninger i ’footnote’).   
3. Næst-næste møde holdes i Island i uge 11, 2006, d.v.s. 16. og 17. mars.   
4. NORDRED konferencen / øvelsen holdes i Island den 2. – 5. mai. 2006.  Island forbereder 

udflugt den 6. mai.   
5. Emner til næste møde:   
6. Vanlige og faste punkter (Eventuelt / nyt fra hvert land) 
7. Diskussion om konferencen kræver god tid.  
8. Vederlagsfri NORDRED. 
9. Hemsidan. 
10. Sam-nordisk bistand.   
 
 

 
Møded var holdt på Hotel Novotel, Klippan 1, 41451 Göteborg Sverige, Tel. +46 31 149000, og 
følgende representanter deltog:   
Danmark - Niels Mogensen og Snorre Christian Andersen  
Finland - Tiina Peltola-Lampi 
Island - Björn Halldorsson og Vidir Reynisson 
Norge - Stein Solberg 
Sverige - Clas Herbring og Maina Gustafson 

 
List over vedlæg: 
Skal vi have en fælles rammeavtale vedrørende Barentssamarbejdet (Norge) 
Barents Rescue 2005 (Norge) 
Nordisk redningskonference Reykjavik i maj 2006 (Island) 
Bergrisinn (Troldmanden) 2005 (Island) 
Flytransport fra Thailand 2. - 4. januar 2005 (Island) 
Civil Krishantering (Finland) 
DSB (Norge) 
Ljungbystormen Gudrun (Sverige) - Har ikke electronisk kopie 
Akutelt fra Danmark (Danmark) 
Kolding explosinerne - (Danmark) 
Kolding katastrofens 1. døgn (Danmark) 
 
 
 


