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Til stede: 

Monica Rhodiner, Lars-Gunnar Strandberg, Jan Olsen, Per Firring Jensen, Gudrun 

Johannesdottir, Tiina Peltola-Lampi, Anna Kaikkonen, Alpo Nikula, Thomas Hansen, 

Kari Jensen, Jarle Øversveen, Ståle Jamtli, Vibeke Bildøy, Ole Hafnor, Bente Michaelsen, 

Peggy Zachariassen 

 

 

1. Nytt fra de nordiske land 

a. Norge: 

i. Ny justisminister: Grete Faremo 

ii. Nytt navn på JD: Justis- og beredskapsdepartementet (tidligere Justis- 

og politidepartementet) 

iii. Det er gjort en utredning av håndteringen samt oppfølging av 22. juli i 

JD, med forslag om organisasjonsendringer.   

iv. Helikoptersaken: 

1. Stortinget har gitt fullmakt til kjøp av redningshelikopter (18 

milliarder NOK). Det lyses ut anbud i løpet av en uke. 18-20 

personer er med i prosessen, i tillegg til at Island deltar. 

2. Det er fire aktuelle typer helikopter som vil bli vurdert.  

v. Nødnett 

1. Nødnett er utbygd i Østlandsområdet. Det er besluttet å starte 

utbygging i resten av landet. Utfordringer er blant annet 

stabiliteten i mastene. Nødnett er koplet på, som har andre eiere. 

vi. Nødnummer 

1. Det er besluttet å starte pilotprosjekt i Norge. Det er imidlertid 

stor skepsis i enkelte kretser mot Nødnett. 

 

vii. DSB v/Kari Jensen informerte om følgende(jf. vedlagt presentasjon): 

1. ECOM 

a. Det er etablert en gruppe i DSB som vurderer 

sårbarheten i telekommunikasjonen 

2. Stormen Dagmar 

3. Kriseweb 

4. Brannen på MS Nordlys 

5. Nødnummer/samlokalisering 

6. NOU 2012: 4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte 

grupper. Link: 

http://www.regjeringen.no/pages/36861752/PDFS/NOU201220

120004000DDDPDFS.pdf 

 

b. Finland v/Tiina Peltola Lampi 

i. Redningslov 

1. Den nye redningsloven gir større frihet til redningsverkene med 

hensyn til planlegging av egne aktiviteter 

2. Nye arbeidsmetoder er tatt i bruk 
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ii. Beredskapslov 

1. Regjeringens redegjørelse om Finlands sikkerhets- og 

forsvarspolitikk 

2. Beredskapsloven trer i kraft 1. mars 2012. 

iii. Nødsentralreformen 

1. Den nye regjeringen opprettholder vedtaket om reduksjon fra 15 

til 6 distrikter 

iv. Finland opplevde stormer i juli-august 2010 og 26. - 28. desember 

2011. Finland har ikke hatt vinterstormer i denne utstrekning tidligere. I 

denne situasjonen fungerte VIRRE relativt greit, og redningsverkene 

fungerte uten problemer. 

v. El-verkene og den enkeltes ansvar 

vi. Sykehusbrann i Åbo. Redningsarbeidet fungerte godt…(GJORDE DET 

VIRKELIG DET???) 

vii. Informasjon fra ministermøtet i Helsinki 22. november 2011 

1. Den nye inrikesministeren i Finland ledet møtet, som ble 

betegnet som godt. Jf. vedlagte presentasjon. 

 

c. Island v/Gudrun Johannesdottir(jf vedlagte presentasjon) 

i. Det er gjennomført et prosjekt: Kartlegging av risiki på Island. I 

prosjektet er 15 distrikter involvert. Det er gjennomført møter med alle 

distriktene, der planlegging/forebygging i forhold til ulykker/katastrofer 

er tatt opp. (Jf. vedlagte presentasjon) 

 

d. Sverige v/Monica Rhodiner & Lars-Gunnar Strandberg (jf vedlagte 

presentasjoner) 

i. Sverige har opplevd samme problemstilling som Finland og Norge med 

hensyn til ekstremvær og bortfall av el- og telenettet. 

ii. Det er satt i gang prosesser i forhold til: 

1. ledelse og samordning 

2. sivilt forsvar 

a. strategi for sivilt forsvar som bygger på ulykker og kriser 

iii. Redningstjenesten formål: 

1. Innholdet av redningstjenestens formål skal konkretiseres, og 

videreutvikles. Arbeidet med konkretisering skal være påbörjat 

till vissa delar under 2012.  

iv. Naturulykker 

1. I perioden oktober 2011 til desember 2012 arbeides det med 

sikker og effektiv redningstjeneste, med fokus på ras og skred. 

Formålet er økt kunnskap på hvordan lese et ulykkessted. 

v. Verktøy for flom skal være ferdig innen høsten 2012. 

vi. Overvåkning av skogbrann med fly/alternativt satellitt i 

høyrisikoperioder: 

1. Det er bevilget midler til studie for å se mulighetene ved bruk av 

satellitt. Bakgrunnen er at det til neste år kommer ny lov om fly, 

som kan medføre at det blir ulovlig å fly. 

2. Sverige har samarbeidet med Finland om veileder for håndtering 

av skogbrann. Sverige tackar Finland för deras underlag av 

tumregler som översatts till svenska. Alla länder har möjlighet 

att beställa ex om man önskar. 
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3. Høsten 2011 ble det arrangert seminar om skogbrann. Seminaret 

ble web-formidlet, bla forelesninger på MSBs web-sider.  

vii. Det er nedsatt en gruppe for utvikling av forsterkningsressurser 

(GRUFF), som arbeider med ansvarsforholdene 

individ/kommune/region/stat/internasjonalt 

 

viii. En inbjudan till ett seminar i Helsingborg Kem 2012 15- 16 mars 2012 

 

e. Danmark v/Jan Olsen & Per Firring Jensen 

i. Det pågår prosess med innsparing i sektoren på 10-20 %. Dette 

innebærer blant annet: 

1. Redusert bemanning med 10 % i Beredskapsstyrelsen, som totalt 

består av ca. 520 ansatte. 

2. Kriseweb er «spart vekk» 

3. Ny analyse pågår innsparinger er igangsatt 

4. CBRN-instituttet er halvert, dette er ikke lengre en selvstendig 

enhet, men underlagt Beredskapsstyrelsen 

5. Det er også kutt i kostnadene i Rigspolitiet 

ii. Annet: 

1. SINE er implementert 

2. Danmark har fått ny regjering, det er mange spørsmål som skal 

besvares 

3. Danmark har overtatt EU-formannskapet 

 

2. EU Cross Border 

a. Gjennomgang v/Thomas Hansen, DSB (jf. vedlagte presentasjon) 

b. Gjennomgang av Task A v/Bente Michaelsen, JD (jf. vedlagte presentasjon) 

i. Totalt 74 avtaler er analysert og strukturert. I det videre arbeid er 12 

avtaler videre analysert. 

ii. Lokalt/regionalt nivå har ikke tilstrekkelig kunnskap om hvordan bruke 

avtalene for å fremme operasjonalisert samarbeid over grensene. Det er 

derfor behov for kurs/infospredning/guide. 

iii. Med bakgrunn i at NORDRED-avtalen kun dekker ulykker, vil det være 

behov for å endre denne (EU MIC går lengre). 

iv. I forhold til at avtalen ikke er funksjonell i forhold til pre-deployment, 

er det reist spørsmål om behov for utvidelse av avtalen. 

v. Behov for 

1. responsfasen 

2. forberedende fase 

3. lessons learned 

4. Forberede for samarbeid 

vi. Kontaktpunkt finnes ikke i NORDRED-avtalen på grunn av at det er en 

rammeavtale – dekker myndigheter på ulike nivå 

1. Dette innebærer at det bør foreligge en underavtale, der følgende 

konkretiseres: 

a. Nasjonal støttefunksjon(supplement til myndighetene) 

b. Rådgivning 

c. Hvem kontaktes 

vii. HNS er dårlig regulert i avtalen 
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1. EU dokument(retningslinjer) kan integreres i NORDRED-

avtalen. 

viii. Anbefaling: 

1. Bredere dekning av avtalen 

2. Utarbeide manual – felles referanse som kan bidra til sterkere 

strukturering 

a. Teoretisk aspekt – hvordan gi/motta hjelp over grensen 

b. Kontaktpunkt: Duty officers? 

c. 2012: uttesting av Network of Duty Officers 

 

 

3. NORDRED-konferansen 2012 

a. Gjennomgang av utkast til program v/Jarle Øversveen (HRS) (jf. vedlagt 

presentasjon). Noen kommentarer: 

i. Finland ga tilbakemelding om at det var et godt utkast til program. Det 

ble påpekt at konferansen bør synliggjøre utviklingen av det nordiske 

samarbeidet siden Wasa 

ii. Balanse mellom overordnede føringer og det praktiske grunnlag – 

erfaringer fra grensesamarbeid, eks Halden – Strømstad 

iii. Mht 22.juli, bør det spesifiseres i sterkere grad hvordan de ulike 

sektorer agerte (Nordhels avtalen bygger på NORDRED-avtalen). 

iv. Kartdatasamarbeid: Se videre fremover for videre samarbeid 

v. Invitasjon/informasjon om konferansen bør sendes så tidlig så mulig, 

slik at det gis mulighet å sette av tid i kalenderen. 

b. Medlemmene i kontaktgruppen melder interesse for å delta i planleggingen 

av konferansen til Jarle Øversveen. 

c. Angående markedsføring bes gruppen om følgende innspill: 

i. Tips/tilbakemelding fra gruppen 

ii. VIP-invitasjon 

d. Invitasjon 

i. Frist for utsendelse 

ii. Frist for påmelding (rabatt for tidlig påmelding) 

e. Økonomi 

i. Finland orienterte om at de ikke hadde satt av midler til etterarbeid, som 

f eks referat- og rapportskriving. Anbefaler å leie inn profesjonell 

sekretær 

 

4. Formannskapet 2012 – 2015 

a. Sverige overtar formannskapet for NORDREDs kontaktgruppe for neste 

treårs periode. Det ble foreslått følgende: 

i. Oppfølging av videre arbeid med NORDRED-avtalen (EU 

CrossBorder) bør stå på agendaen, slik at dette ikke blir et løsrevet 

arbeid fra NORDRED. 

ii. Kommisjonens rapport som forventes ferdigstilt i slutten av mars: 

1. Noen saker bør løftes ut og settes inn i NORDREDs kontekst 

iii. Det ble stilt spørsmål vedr Norges ansvar for redningstjenesten – dette 

må diskuteres i det videre 

 

 

Neste møte i kontaktgruppen: 
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9. – 10.mai i Stockholm 

 

 

 

 

Peggy Zachariassen(ref) 

 


