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Dagordning
1. Deltagarna presenterade sig

2. Stig C Holmberg presenterade i korthet GSS-projektets mål se projektansökan. Inom GSS
kommer 1 ledningsövning per år att genomföras (2011-2012-2013). Planen är att
genomföra så kallade desktop övningar det vill säga övningar utan inslag av
fältövning. Tanken är att genomföra ett enkelt scenario år 1 som kommer att bli mer
och mer komplext. Övningarna kommer att bygga på scenarior som vi kommer att
bygga tillsammans med våra partners i referensgruppen. En övningssimulator
kommer att byggas vilket också skapar möjlighet att följa en övning i efterhand.
Information från projektet kommer att distribueras via projektets hemsida
www.netgss.org. Där kommer det att finnas minnesanteckningar, protokoll och andra
dokument för nedladdning.
Knut presenterade organisationen av GSS.

Det finns en arbetsgrupp som består av alla deltagare som arbetar på MIUN eller på
HINT.
Det finns en referensgrupp bestående av en representant från vardera partners. För
aktuell lista se projektets hemsida. Det finns en norsk referensgrupp och en svensk.
Det finns slutligen en styrgrupp där deltagarna är de var närvarande på mötet samt
Staffan Edler Länsstyrelsen Jämtlands Län, Viveca Asproth projektledare svensk sida
från MIUN.
En diskussion kring deltagande från nationell nivå i styrgruppen för GSS fördes under
mötet. Mötet kom fram till att från Sverige finns representant från både den statliga
och kommunala sidan i styrgruppen. Från Norge efterfrågades en representant från

nord-tröndelag. Men representation från nord och sörtröndelag finns totalt väl
representerade (styrgrupp och referensgrupp).
Knut presenterade huvudaktiviteterna i GSS, se projektansökan för detaljerad
information.
Knut meddelade att GSS regelbundet träffar Interreg för att få information om de
administrativa rutinerna som gäller för Interreg projekt.
3. Samarbete med Gränslös geografisk information 2(GGI2). Projektet syftar till att
tillgängliggöra gemensamma digitala kartdata för räddningscentraler i gränsområdet i
Nordens Gröna Bälte. Det är av stor betydelse att finna olika former av lösningar på
viktiga samhällsfunktioner. Projekt inom räddningstjänstområdet är prioriterat, då
nationsgränsen i sig inte får utgöra hinder för effektiva räddningsinsatser. Dag-Otto
Skar är med i GGI2 och sitter i deras styrgrupp. Dag-Otto informerade kort om
projektet och uttryckte och att de är mycket positiva till GSS och den akademiska
miljö som finns i GSS. GGI2 är intresserade av övningar och utvärderingar som
kommer att genomföras i GSS.
Viveca och Knut deltar i GGI 2s referensgrupp.
4. Ledningsövning 2011 genomförs under gränsräddningsrådets möte i Stiklestad 1819 maj. GSS har kontakt med de som är ansvariga för övningen. Knut diskuterade ett
exempel på övning där alarmsituationen, externa kontakter med räddningstjänst och
element i övningssystemet är input i övningssimulatorn. Det kommer att finnas
möjlighet att simulera roller. Multimediajournalistikstudenter kommer att delta för
att skapa multimediepresentationer av skapade scenariot. Knut informerade också
om tankarna om att göra en öppen design lösning är nödvändigt för simulatorn för
att kunna lägga till nya idéer. Webbsidan görs med ett verktyg som heter Drupal och
just nu undersöks möjligheterna att göra även simulatorn i detta open-source
verktyg.
Förra året genomfördes ledningsövning dag 2 under gränsräddningsrådets möte.
Hela dagen finns till förfogande. Det finns säkert möjlighet att lägga upp övningen på
olika sätt i samråd med arrangörerna.
5. Tidsrapporter. Svenska deltagare ska skicka sina tidsrapporter till Viveca Asproth och
norska deltagare till Knut. Vid eventuella kostnader som ska föras på GSS så är
huvudregeln att de ska redovisas för respektive land, dvs en norsk deltagares
resekostnader ska redovisas via Knut och deras administratör.
6. Nästa möte: Nästa styrgruppsmöte bestämdes till 14 mars 12-14 på CERTUS i
Östersund.
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