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Deltagare: Per Jensen, Per Firring Jensen, Anna Kaikkonen, Tiina Peltola-   

Lampi, Jarle Översveen, Kari Jensen, Andreas Urdal, Kjell Wahlbeck, 

Håkan Axelsson, L-G Strandberg, Monica Rhodiner, Bo Andersson 

1. Inledning 

Ordförande Kjell Wahlbeck hälsade alla välkomna till mötet och 

passade på att tacka Norge för arbetet som ordförande under 2009-

2012. Kjell såg fram emot tre spännande år med nordisk samverkan för 

utvecklingen av räddningstjänsten i Norden. Vidare framfördes 

hälsningar från MSB:s GD Helena Lindberg samt 

Försvarsdepartementet att förväntningarna är stora och man anser att 

Nordred har en viktig roll i gränssamarbetet. 

 

 

2. Nytt från de nordiska länderna 

Danmark: 

Per Jensen berättade att Norden är större än vad vi tänker oss. 

Färöarna och Grönland ingår i Konungariket Danmark vilket innebär 

att Norden innefattar ett mycket stort område. Presentationen var 

givande och gav oss många tankar. Ur räddningstjänst synpunkt är 

detta komplicerat på grund av långa avstånd och liten tillgång till 

räddningsstyrkor. Vidare förklarade Per hur verksamheten 

organisatoriskt är uppbyggd i Danmark på nationell nivå. 

Beredskapsstyrelsen kunde inte delta på grund av omorganisation men 

Per meddelade att Beredskapsstyrelsen nu reviderar manualen för 

räddningsledare. 

 

Sverige: 
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Inom skogsbrandsområdet tittar nu Sverige på hur 

skogsbrandsbevakningen skall kunna effektiverseras och vi studerar 

den finska modellen med satelitövervakning. Även tyska förhållanden 

med övervakningstorn med kameror har studerats. I Sverige sköts 

sedan många år skogsbrands-bevakningen utav landets flygklubbar på 

uppdrag av MSB och landets länsstyrelser. 2013 skall nästa Nordiska 

skogsbrandskonferens genomföras och det är Norge som skall stå som 

värd, planerat genomförande är under maj månad. Sverige önskar ett 

Nordiskt samarbete inom området. 

 

Ras och skred situationen har studerats bl.a. i Norge och genom teknik 

och kunskapsprojektet ” Från ax till limpa” har en åtgärdskalender 

tagits fram, denna delades ut på mötet.  

L-G Strandberg redovisade också läget för projektet ” Effektiva 

Räddningsinsatser”. 

 

Monica Rhodiner beskrev framtagen guideline/manual för insatser 

farliga ämnen för First responders och att denna nu omarbetas vilket 

görs tillsammans med Norge. Polis, räddningstjänst och sjukvård deltar 

från respektive land. 

 

Håkan Axelsson informerade om Alarmeringsutredningen som skall 

vara klar under våren 2013. SOS-Alarm ägs av staten och 

kommunerna/landstingskommunerna i Sverige. Viktig fråga om hur 

detta kommer att lösas.  

 

Norge: 

Jarle Översveen informerade om de problem som man har till havs med 

långa avstånd och brist på resurser hos rederierna. En ökad trafik med 

turistfartyg innebär också ökad risk av händelser till havs som behöver 

assistans av räddningsstyrkor. Jarle beskrev också en offshore olycka 

med en läckande ponton. Jarle påpekade att samverkan till havs 

fungerar mer smärtfritt över gränserna i jämförelse med på land. 

22 juli händelsen och dess uppföljning har gett många frågor och 

konsekvenser inför framtiden och detta arbete tar mycket tid för Justis- 

og beredskapsdepartementet samt berörda myndigheter. 

 

Nuvarande Räddningstjänstmodell från 1980 för Norge är under 

diskussion. En arbetsgrupp är bildad och skall komma med förslag om 

samlade resurser som kan användas effektivt. Detta behandlar 

organisation och dimensionering av räddningstjänst. Eventuellt kan en 

ny räddningstjänstlag vara lösningen 
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Kari Jensen berättade att en debatt om kommunikationssystemet 

Nödnett (TETRA) har uppstått i Norge med motiveringen att systemet 

är gammalt innan det blir utbyggt. Detta kan komma att påverka 

utbyggnaden. Vidare berättade Kari om omorganisation av DSB. 

Andreas Urdal berättade om Nordisk RITS och funderade lite på hur 

det blir i Sverige när Sjöfartsverket och Kustbevakningen tar över från 

MSB. 

 

 

Finland:  

Anna Kaikonen berättade om nya regler för polisen i Finland träder i 

kraft 2014. 

                         Anna berättade vidare om Räddningsväsendets strategi inför 2025  

 

3. Program 2012-2015 

Kjell presenterade Sveriges förslag (biläggs protokollet) till 

programpunkter för perioden 2012-2015 och mötet enades om att med 

de andra ländernas förslag skapa en bruttolista. Bruttolistan skulle 

sedan diskuteras och bli en slutlig nettolista av programpunkter för 

perioden 2012-2015. 

 

Förslag Danmark:  

Nordisk kommandostruktur, system för resurser 

Nordiska resurser till arktiska resurser, former för samverkan, 

miljöräddningstjänst viktigt 

                         

     Förslag Norge: 

      Erfarenheter och analys av större händelser ex. vis Kebnekajse 

      Gemensam lägesbild vid insatser över gränsen 

       Analys av gränssammarbetet 

       Förslag på gränsräddningsråd där det inte finns 

       Seminarier om Nordred och nätverksmöten för gränsräddningstjänst 

 

       Förslag Finland: 

      Interoperabilitet när det gäller kommunikation 
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Kartsamarbete där länderna har tillgång till digitala kartor för hela 

grannlandet och inte bara i gränsområdet 

Utveckla kommunikationen mellan länderna 

 

 

 

Resultat och nettolista: 

Mötet diskuterade de olika förslagen och kom gemensamt fram till 

följande    

 

Nettolista för perioden 2012-2015 

 Ledningssamverkan   

Ansvarigt land: Norge 

Resurskoordinering 

Ledningsstöd inklusive kommunikation, geodata och 

interoperabilitet 

 

 Gränsöverskridande samarbete vid inträffande händelser 

Ansvarigt land: Sverige 

Analys av nuläge 

Förslag till gränskommunala råd där inte dessa finns 

Lokalt och regionalt samarbete 

 

 Erfarenhetsåterföring 

Ansvarigt land: Danmark 

Lärande av olyckor och händelser 

 

 Olyckstyper. Metodik vid insatser, kompetensutveckling, 

skogsbrand och RITS/MIRG 

Ansvarigt land: Finland 

Indikering av skogsbränder 

Erfarenhetsåterföring av pågående projekt 

Kompetensutveckling och utbildning, kvalitetssäkring av 

kompetens 
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      Övriga punkter under program 2012-2015  

               Bjud in Utbildning Haga till Nordred möte 

                Uppgradering av kartan över grupper inom det Nordiska 

samarbetet 

                Framtagande av undergrupper där varje grupp skall göra: 

 Steg 1. Kartläggning av nuläge och analys 

 Steg 2. Förslag på åtgärder 

 Steg 3. Implementera 

Redovisning om hur långt man kommit med arbetet görs vid 

nästa möte på Island 

  

4. Möten 2013 

Under år 2013 skall två ordinarie Nordredmöten genomföras: 

  

18-19 april på Island 

16-17 oktober i Sverige 

 

5. Avslut 

Ordförande Kjell Wahlbeck avslutade mötet och tackade alla för ett 

engagerande arbete och önskade alla välkomna till Island i april. 

 

 

 

 Bo Andersson (ref) 
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