
Referat  
Møtet ble holdt hos Kontaktgruppen i NORDRED i Helsinki dagene 13. og 14. mai 
2004. Det begynte klokken 09:00 den 13. mai i Stattens Hus. 
 
Deltagere var:  
Jon F Bjartmarz og Vidir Reynisson fra Island, Clas Herbring og Maina Gustafson fra 
Sverige, Erik Johansen og Snorre Christian Andersen fra Danmark, Tiina Petola-
Lampi og Janne Koivukoski fra Finland, Leif Kvamme fra Norge. 
 
Tiina Petola-Lampi fra det finske innenriksministeret ønsket alle deltakere velkomne 
til møtet i Finland. 
Island har formannskapet og Jon F. Bjartmarz tok over møtesledelsen. Alle 
presenterte seg og sa litt i fra sin arbeid. 
 

Aktuelt fra alle land: 
Danmark 
Danmark rapporterte om forlising av fraktskipet Fu Shan Hai etter kollisjon, øvelsen 
ANNA som ble holdt på Grønland, Nasjonal Krysestyrelse øvelse som ble holdt i 
oktober 2003, Det Kongelige Bryllup 14. mai og Den Frivilige Indsatsstyrke.  
 
Fraktskipet Fu Shan Hai sank når det kolliderte med et annet skip ved Borgundholm.  
Hendelsen var et prøve på samarbeid af de som jobber med ulykker både på hav og på 
land også de som jobber med beredning og de som jobber med forurening. Samlet så 
gikk det bra med prosjektene. Samarbeid mellom operasjonsledelsen på hav og 
operasjonsledelsen på land ble satt på prøve. Operasjonen fikk mye kritikk fra 
pressen. Det ble holdt en konferanse og utarbeidet en rapport for videre arbeid med 
saken.  
 
Øvelsen ANNA ble holdt på Grønland i oktober 2003. Øvelsen handlet om 
passasjerskip som tar fyr, det driver opp mot land og oljelekkasje. Her ble det satt på 
prøve alle de elementer som omhandler beredning på hav og reaksjon til forurening. 
 
National Krisestyringsøvelse ble holdt i november 2003. Deltakere var fra forskjellige 
departement og institusjoner. Øvelsen handlet om terrorist angrep på Danmark, 
Storebeltesbroen var blitt sprengt, lekkasje på farlige stoff på Kastrup og passasjerskip 
med en passasjer smittet av Small Pox kommer inn til havnen i København. Dette var 
øvelse på “stratetic nevou” hvor samfunnets styrke ble satt på prøve. Hjemmeside 
med øvelsens fremgang ble opprettet, man kan åpne siden fra Beredskabsstyrelsen  
www.brs.dk. 
 
Det ble gjort rede for foranstaltninger angående sikkerhet og program ved det 
Kongelige Bryllup 14. mai. 
 



 
Omorganisering av Den Frivilige Indsatsstyrke. Hvordan de bistår ved større 
operasjoner når det er behov for mye personell og operasjoner som går over lengre 
perioder. Gruppe fra DFI deltok i redningsaksjonen etter jordskjelven i Bam i Iran. 
 
Sverige 
Revisjon av treningsmetoder. Ifølge kritikk er det for mye teoretiskt og for få kvinner 
jobber for redningsverket. De berettet om trening af Civil Pliktige, Redningsverket 
trener om 300 personer, de blir trent som beredsskapsmen, redningsmen og sanitere. 
Diskusjon om endringer på CP roller fra å være støtteapparat i krig for å være 
tilgjengelige i fredstid. 
 
RAKEL (TETRA) prosjekten og status. Kostnad kommer til med å bli veldig høy og 
diskusjonen går på utarbeid av prosjektet i større områder i årene 2008 eller 2009.  
 
SE berettet også om Regjeringens prosject GOTSAM, prøveprosjekt i Gotland som 
handler om opprettelse av gemsamma redningscentrala. Noe som skal hjælpe alle 
vedkommende til samarbeid ved å alle skal operere i samme byggning. Et nytt bygg 
er nødvendig og deltakelse ønsket fra marinen, politi, toll, kystvakt og kommunale 
redningstjeneste.  
 
SE gjørde rede for omorganisering hos redningsverket bl. a.  en spesiell 8 personers 
internasjonal avdeling og revisjon av reaksjoner, ledelse og samarbeid bl.a. på grunn 
av terrorist angrepene i Madrid. 
 
Norge 
Den 1. september 2003 ble det etablert et nytt direktorat i Norge, Direktoratet for 
samfunns sikkerhet og beredsskap DSB www.dsb.no To direktorater ble slått sammen 
til ett (Direktoratet for brann- og elsikkerhet og Direktoratet for sivil beredskap). Hos 
DSB jobber 240 personer og hovedkontoret ligger i Tønsberg. DSB hører under 
Justisdepartementet som Sivil Forsvaret, Brand, Politi og redningstjenesten. osv 
 
Nylig ble det godkjent en ny Stortingsmelding om forsvarets rolle at bistå sivile 
myndigheter i fredstid.  
NO vurderer endringer av nødtelefon nummere. I dag finnes det 3 nummer, ett for 
politi, ett for brann og ett for helse. Det som vurderes er: a) uendret tilstand, b) ett 
nødnummer som kobler vedkommende til riktig tjeneste, c) en av nødtjenestene tar 
seg av telefonsvaringen men ikke system overvåkingen (fleet-management)  d) setter 
opp ett nødnummer for all nødtjeneste lignende systemet i Finland og på Island. 
Saken er nå sendt ut på en bred høringsrunde. 
 
NO skal skifte ut alle redningshelikoptere før 2010. I dag bruker de gamle Sea King 
helikoptere. Utrykkninstid er 30 min. men med endringene som er planlagt skal 
bemanningen på helikopterene være tilstede på flyplassen og da vil tiden gå ned i 15 
min. Det er 10 helikoptere på 5 steder i full drift.  



Det er planlagt å holde en stor øvelse i Nord – Norge i 2005, “Ex Barents Rescue”, 
Øvelsen vil bli presentært i mer detalj på nesta kontaktgruppe møte.  
 
NO har jobbet med forberedelser for opprettelse av NODNET (TETRA) og nå er 
beskrivelse av systemet klar for utbydelse. Kostnad er bereignet 4-5 milliarder norske 
kroner. Saken avgjøres i Stortinget  høsten 2004. 
 
Antall Kystradior sentraler reduseres fra 9 til 6 og de blir fjernkontrolerte fra 
Stavanger og Bodø.  
 
Det er diskutert å redusere Antall Sivilforsvars regionenre er redusert fra 43 til 21  
Mye diskusjon vedrørende forsikring for frivillige arbeidere hos f.eks. Den Røde Kors 
og fjellklatrere i redningsaksjoner. Hvem er ansvarlig for forsikringen? 
 
På neste kontaktgruppe møte vil NO presentere en rapport om redningsaksjonen når 
Rocknes forliste. 
 
Finland 
Presentering av organisering av Nodcentralverket i Finland www.112.fi  Ti av femten 
sentraler er nå klare og resten skal bli klar neste år.  
 
VIVRE (TETRA) som er IP system dekker nå hele Finland. Det er staten som har 
gjennomført oppbyggingen men nå skal salg av tjenester dekke kostnader. De regner 
med 50.000 brukere av systemet. 
 
Redningsområder i Finland er nå ferdig omorganisert, de var før 446 men etter 
endringene 22, på hvert område er brannsjef og en annen leder av redningsaksjoner. 
De nye redningsområdene tar ikke til ambulansetjeneste, forskjellige enheter driver 
den. Ambulansetransport drives av lege på helsesenter. I tilfelle av miljøulykke vil 
miljømyndigheten styre redningsaksjonen. Politiet skal på forhånd utpeke  hvem som 
skal lede redningsaksjonen etter type hendelse. Nå er politidistriktene 90 men det er 
diskutert å redusere dem ned til 20-30. 
 
Island 
Oppbygging av TETRA systemet på Island har gått sakte fremover. I dag dekker 
systemt kun sørvestlandet med 6 politi- og 4 brannvesen distrikt. Planen er å forstørre 
området så flere kan benytte seg av systemet. 
 
IS berettet om vulkanen Katla som ligger under Myrdalsjøkull isbreen. Ifølge forskere 
er det mye som tider på et vulkanutbrudd i de nærmeste årene med tilhørende skader 
på området infrastruktur. 
 



I år blir det opprettet en kystvarslingsentral, der vil være tilstede i samme byggning 
som 112 nødsentralen, politiets kommunikasjonssenter og beredsredningssentral. 
 

Oppfølging av konferansen i København 
Jf. sidste kontaktgruppemøde, skulle de enkelte lande orientere om deres arbejde i 
forbindelse med konklusionerne fra NORDRED-konferencen. Snorre Christian 
Andersen indledte vedr. de viktigste punktene fra konferansen i København våret 
2003. 

1. Økt fokus på risikostyring i beredskabsplanleggingen. 
Beredskabsstyrelsen (www.brs.dk) har ført sine vekt fra regelsetning til rådgiver 
og indfører risikobaeret dimensionering fra 1. januar 2005 (alle kommuner 2007). 
Dimensioneringen fastlægges herefter af den enkelte kommune ud fra en 
risikoidentifikation, risikoanalyse og det ønskede serviceniveau. 
EJ minnet om Kulturdepartemantet ”Vejledning om sikkerhed ved udendørs 
musikarrangementer” som kan leses i helhet  under www.kum.dk . De har også 
utgitt håndboken ”Risikostyring”. 
I Finland finnes det spesielle lov hvor en må utarbeide en spesiell redningsplan 
for større arrangementer før man kan selge adgang til slike aktiviteter. 

2. Felles nordisk terminologi. 
Diskusjon om utarbeidelse av felles terminologi for de nordiske lande. Oversikt 
over tilsvarende begreber på alle de nordiske språk, bliver tilgjengelig på den nye 
hjemmeside. 

3. Felles nordiske samarbeidsøvelser. 
Diskusjon om muligheten for videre samarbeid med felles øvelser for de nordiske 
landene på alle nivåer. Opplysninger om interessante øvelser må være tilstede på 
hjemmesiden, det åpner muligheten for å observere/delta i øvelser i andre land. 
4. Adgang til nordiske ressursdatabaser. 
Diskujon om en samlet ressursdatabase for de nordiske landene. Norge arbeider 
med en database koblet til Internett. Finland ønsker å vente å se hvad EU kommer 
til med å gjøre med ”Mechanismans” databasen før de nordiske land begynner 
med oppbygging på sin egen. Island har allrede begynnt å jobbe med database for 
internt bruk. Danmark distribuerte opplysninger vedrørende den danske database. 
Er det muligheter for tilkobling til hinannens databaser? Hvis en mangler 
informasjon eller trenger assitance vil det være best hvis en tar kontakt med den 
nasjonale kontaktpunkt i hvert land for seg. 
5. Udvidet bruk av sårbarhetsanalyse. 
Nødvendighet av sårbarhetsanalyse på samfunnets infrastruktur og hvilken effekt 
det har på andre sektorer hvis en sektor går ned. Danmark udleverede ”National 
Sårbarhedsudrening”, der også kan downloades på www.brs.dk/info/rapport. 
6. Felles nordisk forum for redningsinformasjon. 
Et nordisk forum for beredskabsfaglig faglitteratur og rapporter m.v.gøres 
tilgængelig på den nye hjemmeside. 
7. Formulering av strategisk hensikt ved større ulykker.  



Hvordan prioriterer man innsatsen. Felles mål ved større ulykker. Hvilket ledelses 
nivå skal ta besluttningene, noen prosjekter på operasjonelt nivå men andre på 
strategiskt nivå. Danmark har indført ”Regionalt Koordinerende Stabe” bl.a. til 
ved ulykker at kunne foretage overordnede koordinering for hele regionen. 
 

Gjennomgang- forbindelser innenfor terrorisme 
Diskusjon vedrørende NORDRED, dekker den all mulig beredningsskap f.eks. 
terrrorisme, hvis ikke kan den bli utvidet? Alle var enige om at NORDRED 
omhandler redningsbistand uansett ulykke eller hendelse og uansett konsekvenser. 
 
NBC hendelser ble spesiellt diskutert Norge, Danmark, Sverige og Finland  har jobbet 
saken. Det finnes nå spesialister som man kan lete til, det er laget instrukser for 
redningspersonell, det er kjøpt utstyr til redningspersonell og de har fått trening. Lov 
har også vært revuderte. De nordiske lande innenfor NATO har utarbeidet en 
”Minimum Standard” instruks. Island har ikke kommet så langt i dette arbeidet.  
 
I oktober vil det bli holdt en konferanse i Finland, i sambarbeid med Finland, Sverige, 
Norge og Danmark, om ”Minimum Standard” trening på NBC – personell. Det vil 
være viktig med forveksling av opplysninger så man kan ungå dobbelt arbeide, Island 
vil utarbeide oversikt om det nordiske samarbeid  i forhold til NORDRED, hvad slags 
sambarbeidsmøter det finnes f.eks. innen helsesektoren osv.  Kommunikasjons prøver 
mellom de nordiske land er også nødvendig. 
 
Island berettet om at anmodning om bistand kan gå gjennom forskjellige kanaler. 
Gjennom UN-OCHA, NATO – EADRCC, EU- Mechanismen og NORDRED. Men 
deltakelse i Schengen har også sin virkning på beredningsselskaps ferdsel over 
grenser. Alle land skal utarbeide oversikt om sine forbindelser til forskjellige avtaler 
og samarbeid når det gjeller redningsaksjoner og videresende til Island.  
 

Neste konferanse 
Neste NORDRED konferanse vil bli holdt på Islandi i år 2006. Det var ikke noe 
mangel på ideer om gjennomføringen og senario. Island vil sende senarioforslag med 
e-post og beslutning kan tas på neste møte hos kontaktgruppen. Det ble også 
bestemmt at på neste møte vil det bli satt sammen en arbeidsgruppe i forbindelse 
konferansen i 2006.  
 
Kl. 16:10 møtet utsatt til 14. mai.  
 
 
 
 
 
 
 



Fredag 14. mai kl. 09:00 møtet gjenopptatt. 

Hjemmesiden 
Maina Gustafsson gjørde rede for hjemmesiden. For begrensingens skyld satte 
arbeidsgruppen som har jobbet med hjemmesiden en slik ramme: 
1) Hemsida och handboken struktur och mat. 
2) Samlat ansvar for andringar. 
3) Nationellt ansvar for andringar. 
4) Ansvar för ájourhallning och utveckling av hemsidan. 
5) Hantering av andringar, ritktlingjer. 
6) Tilldeling av behörigheter. 
7) Hemmesidans språk. 
8) Endast elektroniskt. 
9) Målsetting i ramavtalet om info. 
 
Alle var fornøyde med gruppens innsats og alle bemerkninger vil bli tatt i betraktning. 
Det er forventet at siden vil være åpen i september i år. Hovedspråket vil bli svensk 
men rapporter kan være på svensk, dansk eller norsk. Rammeavtalen vil være på alle 
de nordiske språkene. 
 
Alle skal revurdere sine opplysninger og oppdatere. Alle land må fylle ut form med 
ordforklaringer. Hvert land for seg skal oppdatere sine egne standardiserte mapper, 
ved å printe opplysninger ut fra hjemmesiden.  
 

Kontaktgruppens videre arbeide og neste møte. 
Det er to møter i året, neste møte vil bli holdt i Norge, deretter Sverige, Danmark, 
Island og Finland igjen.  
 
Neste møte 09.-10. september 2004 antakeligvis i Stavanger. 
 

Annet. 
Sverige gjørde rede for Euro Baltic sambarbeid over grenser. Hvad står 
EUROBALTIC for, f.eks. slår de sammen øvelser. Til slutt berettet de om Barents 
Rescue som blir holdt i 2005. 
 
Møtet avsluttet kl. 11:30 
 
 


