Minnesanteckningar GSS-möte 28/2-2011
Deltagare:
Joakim Mattson, Polismyndigheten i Jämtlands län
Andreas Ring, Mittuniversitetet/ITM
Lena-Maria Öberg, Mittuniversitetet/ITM (del av tiden)
Erna Danielsson, Mittuniversitetet/SHV
Erik Borglund, Mittuniversitetet/ITM
Knut Ekker, Projektledare, HINT
Per Arne Stavnås, Fylkesmann i Nord-Trøndelag
Agenda:
Uppföljning av scenario
Mål och syfte med övningen
Utvärdering
Diskussionen kretsade kring övningens mål och hur övningen skulle utvärderas. Målet med
övningen är på ett plan att lära känna varandra och varandras arbetssätt, för framtida
samarbete. Mer konkret utkristalliserades följande övningsmål under diskussionen:
1) Testa och pröva kartmaterialet. Det är GGI som har ansvaret för kartmaterialet och för det
nya kartmaterialet.
Övningen syftar till att studera hur deltagarna använder det nya kartmaterialet som tagits fram
(i framförallt Norge). Vad är bra/dåligt med materialet, vad kan bli bättre?
Övningen avser också att studera om detta utvecklade kartmaterial leder till ett bättre
samarbete mellan länderna.
2) Utveckla samverkan över nationsgränsen: Övningen avser också att utveckla deltagarnas
förmåga och vilja att samverka över nationsgränserna. Hur tas kontakter mellan länderna, hur
initieras samverkan och hur utnyttjar man de resurser som på båda sidor om gränsen (t.ex.
kompetenser, kunskaper, information, materiel).
Särskilt kommer ledning, kommunikation, roll- och ansvarsfördelning att fokuseras, samt om
det finns kulturella skillnader som försvårar samverkan.
Resultatet från övningen antas vara att förbereda nästa års övning, genom att analysera vad
som utifrån årets övning måste utvecklas ytterligare. Men också att deltagarna får med sig
nyttig kunskap som kan spridas i den egna organisationen vid hemkomsten.
Vilka brister ser man i de egna organisationerna för samverkan med andra? Hur fungerar
samverkan? Vilken effekt har kartmaterialet och hur funktionellt är det vid samverkan?
Övningsspecifikt:
Video/webkamera med indexering kommer att användas

Logg kommer att finnas för deltagarna att skriva ner sina beslut och handlingar (som
därefter kan analyseras av oss)
Plotta kartmässigt vad som görs och när det görs
Sverige avser inte att dela upp de övade under övningen, något som Norge överväger
Moderatorerna
o man kan lagra frågor i datorerna så att de kommer upp vid inspel
o bör försöka tvinga fram samverkan och nyttande av kartor genom frågor till
deltagarna (om detta inte kommer upp naturligt under övningen)
Frågor som togs upp:
Vilka ska övas och hur många?
o Polisen
o SOS/AMK
o Räddningstjänst/Brand
o Elbolagen
Förslagsvis 1-3 personer per organisation. Erna undersöker relationen mellan
Gränsräddningsrådet, GGI och GSS, samt vilka som är ”de övade”.
Kommer deltagarna att inviteras från Gränsräddningsrådet? Erna tar upp frågan med
Staffan Edler om hur invitationen kommer att gå till.

Vid pennan
Erna, Lena-Marie, Erik

