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Til stede: 
Bo Andersson, Åsa Kyrk Gere, Monica Rhodiner, Johan Gert, Per Firring Jensen, 
Gudrun Johannesdottir, Tiina Peltola-Lampi, Thomas Alexander Hansen, Hans 
Kristian Madsen, Jarle Øversveen, Vibeke Bildøy, Ole Hafnor, Peggy Zachariassen 
 
Møtet i NORDREDs kontaktgruppe var to delt: 

• Dag 1: Møte i kontaktgruppen i Molde 
• Dag 2: Felles NORDRED/RITS-konferanse. RITS-øvelse om bord på 

Hurtigruten.  
 
1. Nytt fra de nordiske land 

a. Norge: 
i. Det er nedsatt følgende to utvalg i forbindelse med 

Stortingsmeldingen om brann: 
1. Utvalg om brannsikkerhet i forhold til særskilte 

risikogrupper.  
a. Utvalget skal utarbeide vurderinger og forslag til 

tiltak innen januar 2012.  
2. Utvalg for brannutdanning 

a. Utvalget skal se på hvilket brannvesen vi skal ha i 
Norge, der det blant annet skal vurderes om 
deltidsbrannmenn skal ha samme utdanning som 
fast ansatte brannmenn. Arbeidet ferdigstilles innen 
januar 2012. 

3. Resultatene fra utvalgenes arbeid vil bli formidlet 
NORDREDs kontaktgruppe 

ii. Nødnett – TETRA 
1. Dekker i dag store deler av sentrale Østlandet.  
2. Staten dekker deler av driftsutgiftene ved at det vil være 

gratis i ett år. 
3. Det er ønske om å få de store organisasjonene innlemmet i 

systemet, blant annet forsvaret v/Heimevernet. 
4. I disse dager blir det avgjort om TETRA skal bygges ut i 

resten av landet. 
5. Det er utfordringer med systemet for brannvesenets 

røykdykkere, som har dårlig dekning. 
iii. Ett nødnummer 

1. Det jobbes med å få dett til. Problemet er blant annet stor 
motstand fra helsesektoren.  

2. Pilotprosjekt er iverksatt i Østlandsområdet.  
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iv. Kjøp av nye redningshelikoptre – status: 
1. Regjeringen godkjente høsten 2010 at Norge fortsatt skal ha 

redningshelikoptre.  
2. Det er foretatt en kost/nytteanalyser, og denne er 

kvalitetssikret 
3. Det første nye helikopteret vil komme i 2016. Det vil ta 3-4 

år å fase inn helikoptrene på de ulike basene. Totalt skal det 
anskaffes 18 helikoptre. Island vil mulig være med i 
prosess. 

4. Forsvaret skal drifte helikoptrene. 
b. Island  

i. jf vedlagt presentasjon 
c. Danmark 

i. Nødsentraler 
1. Antall sentraler skal reduseres 

Strandnummerering er under udvikling for at sikre en 
entydig identificering (nummerering) af strandområder og 
lignende, med henblik på at kunne oplyse en præcis 
angivelse af lokaliteten ved en alarmering af beredskaber. 
Alle skilte med nummer bliver opdateret med præcise 
koordinater (GPS) for indsættelse af bl.a. helikopter 

ii. PolDoc 
1.  Er nu implementeret i hele landet. POLDOK er en 

handlingsforløbsrapport og log til at sikre information og 
dokumentation under en hændelse. POLDOK anvendes i 
politikredsene, når der oprettes en stab, Lokal 
Beredskabsstab eller KSN, på operationsniveau og på 
strategisk niveau. På centralt niveau anvendes POLDOK i 
Rigspolities Koordinerende Stab (RKS), Rigspolitiets 
Strategiske Stab (RSS) og i Nationale Operative Stab 
(NOST) 

d. Sverige 
i. Det ble gjennomført en nasjonal øvelse i februar 

(SAMØKKØ2011). Øvelsen gikk over to døgn. Scenarioet var 
bortfall av strøm. Alle myndigheter samt Regjeringskansliet deltar 
i denne type øvelser, som gjennomføres hvert annet år. Øvelsene 
vil heretter bli reduseres til hvert 4.år. Det gjennomføres 
kjernekraftøvelser hvert annet år.  

ii. Sivilforsvaret: er sterkt redusert over år. Tilfluktsrom gjenstår. Det 
jobbes med ROS-analyser med trusselbilder, der en ser på 
sivilforsvaret i forhold til dette. 

iii. SEVESO III är pågång och kan innebära nya krav på 
räddningstjänsten. 
SE göra en analys hur räddningstjänsten ska utvecklas i framtiden. 
Det arbeides med en intern utredning på MSB om hvordan 
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redningstjenesten (brannvesenet) skal se ut i fremtiden. 
Utredningen ferdigstilles innen april 2011. 

e. Finland:  
i. Jf vedlagt presentasjon  

 
 

2. Status iverksatte prosjekter – oppfølging 
a. Jf vedlagte presentasjon 

i. I forbindelse med gjennomgang av prosjektene, ble det diskutert 
hvor prosjektene er forankret. Bakgrunnen for at prosjektene har 
vært koplet på NORDRED, er at det i forbindelse med møtet i 
Helsinki 22.september 2009, var gjennomgang av NORDRED-
avtalen satt på agendaen. I møtet ble det spilt inn forslag til 
oppdrag til NORDREDs kontaktgruppe, blant annet på grunnlag av 
at disse ble fremlagt på konferansen i Vasa. På denne bakgrunn 
sendte Justisdepartementet ut invitasjon til medlemmene i 
NORDREDs kontaktgruppe om deltakelse i de ulike prosjektene, 
som var følgende:    

1. Etablering av nordisk RITS-forum.  
a. Det har vært betydelig aktivitet i 2010. Samarbeidet 

evalueres i 2012, der det vurderes om samarbeidet 
skal videreføres. 

b. Arbeidet i Norge har vært basert på å utvikle RITS 
ytterligere. Det er blant annet initiert samarbeid med 
Kystverket mtp forurensning/kjemikalier. 
Intensjonen er å utarbeide prøveordning på RITS-
konseptet i Bergenområdet.  

i. Dette vil være tema for diskusjon mtp 
videreutvikling innen NORDRED 

c. I Sverige har det genomförts ett regeringsuppdrag 
om RITS under 2010. . MSB ,Sjøfartsverket 
Kustbevakningen  har hatt møte, der det blant annet 
skal: 

i. Vurderes utdanningspakke 
ii. Skrive ny avtale 

iii. Eventuellt utarbeidet ett nytt konsept för 
RITS.Gjennomgang av NORDRED-avtalen, 
som ble initiert av kontaktgruppen i 
forbindelse med Haga. Prosjektet ble 
imidlertid innlemmet i Cross Border med 
bakgrunn i at MSB hadde iverksatt prosjekt, 
der analyse av NORDRED-avtalen inngikk. 
Intensjonen for de to initiativene var i 
overensstemmelse med hverandre. 
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2. Ad Brann- og redningstjenesten sett i et klimaperspektiv: 
Dette var et pågående samarbeid mellom FI, SE, NO og DK 
(tidligere FoU-samarbeid), og det ble gitt uttrykk for at 
arbeidet sliter med forankring. I denne forbindelse har det 
oppstått en misforståelse om ansvarsforhold, som må 
avklares. 

3. Ad CBRN, ble det i møtet 22.september 2009 foreslått å 
utvide prosjektet til et nordisk initiativ som bygger på 
eksisterende standarder, og at Sverige i det kommende 
møtet skulle komme tilbake med forslag til 
samarbeidsområder. Sverige informerade på mötet att man 
inte förstått att man hade något ansvar för att sammankalla 
en sådan grupp. I denne forbindelse ble det vist til at det i 
Vasa ble foreslått en nordisk ROS-analyse. I møtet i Molde 
4.april, ble det imidlertid vist til at prosjektet inte har haft 
några möten. Se undrade om inte NBG skulle ingå i arbetet 
inom Haga och CBRN gruppen. Risken för dubbelarbete 
verkade annars uppenbar. NBG leds inom NATO av Norge 
och  Ragnar Bøe. Förslaget är att NBG hanteras inom 
CBRN inom Haga. 

4. Ad Nordisk skogbrannsamarbeid, ble det kommentert at det 
er usikkert om prosjektet passer inn i NORDRED. 
Intensjonen med prosjektet da det ble initiert 22.september 
2009, var at DSB og MSB skulle planlegge felles 
skogbrannkonferanse, der de øvrige nordiske land ble 
invitert til å delta. Invitasjonen skulle sendes via 
NORDRED. En konferens är planerad till 13-14 september i 
Stockholm. 

5. Ad Utveksling av digitale kartdata. Det ble i møtet vist til at 
dette har vært et pågående arbeid, og at avtale om 
utveksling av digitale kartdata skal underskrives i løpet av 
denne uken.  
 

3. Forslag til nye prosjekter 
a. Felles nordiske symboler. DK samler info - SE tveksam. 
b. Mulige prosjekter fra Cross Border 
c. Digital radiokommunikasjon (TETRA). JD bringer utfordringen til 

DNK. 
 

4. Nytt fra Nordisk Møteforum  
a. Det ble informert fra møtet i Nordisk Møteforum i Brussel 15.mars 

2011. Jf vedlagte pres. 
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5. NORDREDs konferanse 2012 – forslag til tema/drøfting 
a. Fra DK ble det anmodet om å flytte konferansen fra mai/juni til 

august/september.  
b. Søknad om midler til konferansen til Nordisk Råd. Tiina mailer over 

søknad fra siste konferanse i Wasa. 
c. Forslag til tema: 

i. Frivillige 
ii. Hvordan de nordiske land tilnærmer seg 

nødnummerproblematikkn/nødsentraler 
d. Politisk fokus: Haga 

i. Hvordan muliggjøre visjonen i Haga 
ii. NORDRED – Cross Border 

 
 

6. Evt 
a. Neste møtet i NORDREDs kontaktgruppe:  

i. august/september 2011 i Danmark (?) 
b. Det nedsettes en arbeidsgruppe i løpet av våren for planlegging og 

tilrettelegging av NORDRED-konferansen i 2012 
c. NORDREDs hjemmeside er endret 

i. Alle sjekker om data er korrekt 
ii. Aller er ansvarlig for å bidra med bidrag og bilder 

iii. Tilbakemelding mailer Johan eller Sofia 
(sofia.magnusson@msb.se) 

 
 
 
 
Peggy Zachariassen(ref) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


