EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

GSS: Grenseoverskridende Samarbeid for Sikkerhet
Interreg prosjekt sept. 2010 – aug. 2013

Referat fra oppstartmøter for deltakere i GSS i Norge, 20. & 30.09.10
Sted: HiNT, Steinkjer (20.09.10 11:30-14:00) og Tydal kommunesenter (30.09.10 12:00-14:00)
Deltakerne introduserte seg og orienterte om egen deltakelse i øvinger knyttet til krisesituasjoner.
Erfaringsgrunnlaget inkluderte både ledelsesøvinger og innsatsøvinger (feltøvinger), spesielt
gjennom Grenseredningsrådet for deltakere fra politiet og beredskapsledere i kommunene. Statnett
og NTE Nett deltar ikke i disse årlige øvingene.
Utfordringer i grenseregionen inkluderer ulikt kommunikasjonsutstyr (ulike frekvenser) i Norge og
Sverige, som løses med dobbelt sett med kommunikasjonsutstyr.
Erfaringer fra Tydal påska 2008 med strømutfall i kommunen (med ca 1000 hytter): dersom et slikt
utfall varer over 6-8 timer vil mobilnettet bli koblet ut (batterikapasitet på ca. 6-8 timer).
Annet eksempel: Tydal Kommunale Elverk overtar vedlikehold og tilsyn med Sylsjø kraftverk der
dam og magasin ligger på svensk side av grensen. Dette gir utfordringer ved eventuelle
krisesituasjoner siden det ikke er veiforbindelse på svensk side.
Knut Ekker orienterte om interregprosjektet GSS: Grenseoverskridende Samarbeid for Sikkerhet –
om utvikling av scenarier knyttet til krisesituasjoner i grenseregionen, gjennomføring av
ledelsesøvinger og evaluering av erfaringer i etterkant av en ledelsesøving. Viveca Asproth
(prosjektleder GSS, Mittuniversitetet, Östersund) orienterte om prosjektet på svensk side.
Videre ble det orientert om at eksterne deltakere fører timelister over medgått arbeidstid og leverer
reiseregning knyttet til deltakelse i prosjektet (sendes til knut.ekker@hint.no).
Blant deltakere ved møtet i Steinkjer den 20.10.10 ble følgende valgt til å representere de norske
eksterne prosjektdeltakere i en utvidet referansegruppe/styringsgruppe med norske og svenske
deltakere:
Jan Birger Jacobsen (NTPD), Jan Foosnæs (NTE Nett) og Karl Audun Fagerli (Lierne kommune)
Dato for neste møte er ikke fastsatt enda, men blir i januar / februar 2011.
Møte i styringsgruppen er planlagt til 09.12. 2010.
Steinkjer, 25.11. 2010
Knut Ekker
Prosjektleder i GSS (Norge)

