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Räddningsverket 
Arbetsgrupp NORDRED 

2004-02-27

Maina Gustafson 
 
Anteckningar från NORDRED-arbetsgruppens 2. möte 26 mars 2004 

Deltagare:, Sölve Hovden,Tiina Peltola-Lampi,  Snorre Chr. Andersen, Frank Liechti och Maina 
Gustafson 
Plats: Räddningsverkets skola i Rosersberg 
Tid: 2004-02-26 
 
 
1. Föregående möte 
Referatet från föregående möte gicks igenom. 
 
2.   Ekonomi 
Ev kommer medel för att bygga upp hemsidan att sökas från Nordiska Ministerrådet. 
Räddningsverket tar med sig frågan. 
 
3. Tidsplanen för projektet fastställdes. Arbetsgruppen kommer att presentera ett förslag till 
hemsida på kontaktgruppens möte i Finland 13-14 maj 2004. Gruppen enas om att förslaget skall 
visa en hemsida med rubriker och preliminära dokument som gruppen tar fram. Arbetsgruppen 
träffas i Stavanger den 25 mars då ett utkast till hemsidans struktur och exempel på innehåll skall 
finnas. 
 
4.  Hemsidans innehåll 
Hemsidan skall innehålla information om NORDRED-samarbetet som är anpassat till allmänheten, 
studenter och naturligtvis proffessionella inom räddningstjänsterna i länderna. 
Hemsidan skall ha en öppen del (huvuddel) med information om Nordred-sammarbetet, Avtal, 
Litteratur, Ländernas räddningstjänst, Aktuellt från NORDRED samt en allmän del. Hemsidan skall 
också ha en ”skyddad” del med information om operativa rutiner och nationella kontaktpunkter 
(NPK). 
 
 Informationen på hemsidan skall ersätta den information som idag finns i Nordisk 
Räddningstjänsthandbok. Den del av informationen, som kan bli aktuell att ha tillgång till i ett akut 
läge, skall enkelt kunna skrivas ut av den som är berörd. Revideringar av denna del skall särskilt 
informeras om så att denna del alltid finns uppdaterad på papper hos den som har behov.  
 
5.  Behörighet 
 Varje land (NPK) tilldelar behörighet till berörda. 
 
6.  Språk 
Informationen på hemsidan skall vara på svenska. Länkade dokument kan vara på något annat av de 
nordiska språket (ursprungsspråket). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nordred - Nov-05 Nr  6 - Anteckningar 26 feb  2004 / SCA den Fel! Okänt växelargument. 

7.  Struktur 
 
ÖPPEN DEL 

 Om NORDRED, allmän info (Snorrre) 
 Kontaktgruppen, namn o e:mailadress 
 Mötesanteckningar fr kontaktgruppen 
 Konferenser  

-Köpenhemn 2003: rapport, program etc 
  - 

NORDRED 

 
 Ramavtalet 

-svenska 
-danska 
-finska 
-norska 
-isländska 
 
 Bilaterala avtal, lista (länder/områden) 
 Multilaterala avtal, lista (länder/områden) 
 Gränskommunala avtal/lista/fulltext( delvis i 

handboken) 

Avtal 

 Instruktion och mall för utarbetande av avtal 
under Ramavtalet (finns i handboken) 

Facklitteratur  Listas efter område och språk 

Räddningstjänsten i de olika 
länderna 

 Sammanställning ( Sölve skickar matris) 
 Danmark (organisation, NPC, länkar, info 

finns i handboken, ses över) 
 Finland  
 Sverige 
 Norge 
 Island 

Uppdatering Fält som  beskriver senaste nyheter och 
uppdateringer på hemsidan. 

H
ov

ed
si

de
 

Allmänt  
SKYDDAD DEL 
 
OPERATIVA RUTINER 
KONTAKTPUNKTER (NPK)  enl förslag (matris kommer). 
 
 
 
Mail-knapp till webbredaktör  
 
 
8.   Hemarbete  
Sölve skickar lista över hemarbete för gruppens medlemmar. Dokumenten skickas till Maina. 
 
9. Nästa möte 
Gruppen träffas i Stavanger för möte den 25 mars 2004. Ankomst den 24 mars.  
 
Vid tangenterna, 
 
Maina 
 


