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1§               Öppning av mötet 
 
 Tiina Peltola-Lampi öppnade mötet och önskade alla välkomna. 
 Deltagarna presenterade sig.  
 
 
2 § Nordred konferensen i Vasa 
 TP-L och PJ presenterade konferensen i korthet. 
 
 
3§ Aktuellt 
 
 Danmark 

AH berättade om polisens förberedelser inför Miljökonferensen den 7-8  
december. Det väntas ca 15 000 deltagare till konferensen. Man planerar en 
gemensam GIS portal för säkerhetsmyndigheterna i Danmark. Också den 
svenska polisen har beredskap inför konferensen. För befolkningen finns det 
redan portaler som www.krisinfo.dk, samt www.krisinformation.se. JGO 
berättade att det kanske behövs hjälp från nordiska länder också i 
räddningsberedskap.  
 
AH berättade också, att man har många gemensamma övningar med olika 
myndigheter  som gäller oljebekämpning och nu finns det problem men 
finansfrågor: vem skall betala? 
 
Norge 
JO presenterade kort NARRE -pilotprojektet, som är ett resurssystem där 
olika myndigheter kan se vilka resurser som de olika myndigheterna har och 
som man kan få till sitt förfogande. Man har haft ett pilotprojekt i ett län och 
systemet ska utvidgas i hela landet. H-KM belyste lite mera om projektets 
historia som började 1999 och som ändå har problem med finansiering (12 
miljon NOK). Projektledare är Jan Helge Kaiser. 
  
Det kommer att hållas ett TETRA möte på Island 11.2 2009.  NÖDNETT 
utbyggnaden och ibruktagande börjar. I frågor gällande nordiskt TETRA -
samarbete över gränser är fokus speciellt på samarbete med Sverige. 
 
En utredning över skogsbrandsberedskap har gjorts och kommer att leda till 
intensifierat samarbete speciellt med Sverige. Man hade i Norge i slutet av 
året 2008 några verkligt allvarliga bränder som krävde många människoliv på 
en gång: 7 personer dog i en brand i Drammen november, 6 personer i Oslo 
och 4 personerni Nord-Vestland i december.  



 
Förbudet med fyrverkeripjäser (”pinneraketer”) som skjut upp har lyckats väl. 
Bränderna har minskat lika som personskadorna. Fyrverkeripjäser som skjuts 
från marken kommer dock antagligen att öka.  
 
Årets stora övning SSNÖ 2009 kommer att ha pandemi som skenario. 
 
Sverige 
 
JG presenterade den nya myndigheten MSB Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Bildspelet som bilaga. Mera på www.msbmyndigheten.se  
 
Luftfartstyrelsen och Sjöfartsinspektionen upphör och Transportstyrelsen 
bildas. ARCC överförs till Sjöfartsverket. Sjöfartsverket ansvarar för den 
operativa sjö- och flygräddningen. Transportstyrelsen ansvarar för föreskrifter. 
 
Helikopterutredningen som gjorts föreslås leda till nordisk planering av 
bekämpning av skogsbränder samt inrättandet av en nordisk struktur på 
politisk nivå för samarbete kring räddningstjänst. Det föreslås även att de 
nordiska länderna upprättar gemensamma samverkans- och 
beredskapsplaner för att effektivt kunna bistå varandra med flygande 
räddningsresurser. Helikopterutredningen finns på adressen 
www.regeringen.se (Regeringskansliet, Statens offentliga utredningar). 
 
LZ konstaterade att Sverige blir EU ordförande från och med den 1 juli till 
slutet av året. Förberedelser är på gång.  
 
LZ berättade också hur RAKEL sprids i Sverige. Flere 
samverkansmyndigheter håller redan på att ta systemet i bruk. Tekniska 
problem finns bland annat mellan olika organisationer och 
betalningsarrangemang. Kommunala räddningstjänster tycks ändå vara mera 
positiva mot RAKEL än tidigare. 
 
Finland  
TP-L konstaterade att inrikesministeriet fick en tilläggsfinansiering för att 
uppdatera FRF -gruppernas beredskap, och att CMC Finland kommer att ta 
över det operativa ansvaret för att sända iväg personal/formationer på 
internationella uppdrag. TP-L presenterade nuläget i regionstrukturreformen 
(bifogad). Även polisen i Finland har regionaliserats och det finns för tillfället 
24 polisdistrikt. Man har även skapat ett nytt organ nämligen Polisstyrelsen, 
som inleder sin verksamhet den 1 januari nästa år.  
 

  
4§ Utbildningsfrågan 

Problemet för tillfället är det att det inte finns kurser, speciellt inom 
driftsberäkning. JS tar fram en skriftlig problembeskrivning för att de 
respektive länderna skall kunna utreda frågan med de rätta instanserna.  

 
 
5§ Barents-samarbetet 

http://www.msbmyndigheten.se/


AHG presenterade det nya Barents avtalet samt bakgrunden  till samarbetet. 
Avtalet bifogas. Den nästa Barents rescue -övningen arrangeras av Ryssland i 
september 2009. Planeringskonferensen hålls 16-20 mars i Murmansk.  FPC 
hålls i Bodö i slutet av maj. Scenarion innefattar bl.a. en stor skolbrand, en 
stor trafikolycka samt en olycka till havs som innefattar en explosion och 
strålning. Nästa Barenst rescue -övning kommer att vara i Sverige 2011. 

 
 
6§ Nordred hemsidan 

JG presenterade hemsidan och inledde diskussionen om hur man skall göra 
för att hålla hemsidan aktuell och att informationen hålls uppdaterad. Man 
måste fatta beslut om vad som ska göras med de gränskommunala avtalen.  
 
Konstaterades att alla länder skall se över sitt innehåll och skicka 
uppdateringarna åt Johan. För att kunna vara attraktiva inför konferensen i 
Vasa, skall det uppdaterade materialet finnas hos Johan före 27 februari. 

 
 
7§ Räddningsverkets framtidsstudie 

JG presenterade Räddningsverkets framtidsstudie. Mer information om 
studien på www.raddningsverket.se  

 
 
8§ Nästa möte 

Mötet hålls under Norskt ordförandeskap 21-22.9.2009. TP-L utreder om 
Island kan stå värd för mötet. I annat fall hålls mötet i Danmark. 
 

  
  

http://www.raddningsverket.se/

