GSS- möte 19 oktober 2011
Deltagare: Erna, Erik, Knut, Sigge, Dag Otto Skar (fylkesmannen)

Agenda
1) Externa Deltagares erfarenheter från vårens övning
Stiklestad - nyttig övning, men övning gick lite för fort. Hann inte kolla på kartan.
Det var lite för många scenariot och lite lugnare tempo. Man behöver få tid att se igenom kartan
ordentligt och hinna diskutera det man gjort. Det var för många händelser och scenarior, vi måste
förenkla nästa övning.
Politi i Norge - man vill ha en mer introduktion och teori samt en genomgång av material och
träning en eller två timmar före övningen, t.ex. på förmiddagen och sen köra övningen på
eftermiddagen. Man vill få tid att sätta sig in i materialet.
Datum för nästa övning, helst 17 och 24 april.
Tisdagar är bästa dag för politi i Norge.
Övningen var dock viktig, vilket uppmärksammades när en verklig händelse inträffade som
liknade ett av scenariorna, familj försvunnen i snöstorm. Politi i Norge menade att de hade stor
nytta av övningen vid hanteringen av den händelsen. Vi ska ta tillvara händelser som denna och
lyfta upp dem vid nästa övningstillfälle.
Fler kommentarer från GGI: Man önskar återkoppling på gränsräddningsrådets mötet i slutet i
maj och en utvärdering av övningen som genomförs under våren.
Vi kan använda Dag Otto och andra till att övervara övningen, de kan vara kontrollörer.
Det är inte ovanligt att fylkesmän och politi samverkar, men man kan även vara på AMK. Vi
måste dock ge tydliga och klara uppdrag vad som ska göras.
Idé: Simon, Kristian och Julia går igenom kartdelen med alla deltagare före övningen.
Men vi behöver också testa vårt övningsstöd i veckan runt den 17 april.
Vi kan också vara lite mer kritisk till rådande rutiner och utmana gärna deltagarna.
Politi i SörTröndelag vill ha tre rundor för att köra igenom fler av personalen. Men detta behöver
inte ske samma dag.
Vi kan ha en playback-funktion så att man kan köra övningen när man vill.
Kanske ska de kunna se övningen och kommentera vad andra gjort.
Beslut: Övningen ska utvecklas och designas så att tre besättningar ska kan övas.
Sen:
-

Kartor måsta övas och vi måste kanske prioritera vilka som kan övas.
Det måste ingå att använda kartor – se vad man kan vi få fram för resurser.

2) Genomförande av 2012 övning - före gränsräddningsrådets övning
Ja, och med utvärdering på Gränsräddningsmötet i slutet av maj.
3) Info från GGI a) Simon hade en bra presentation om GGI och GSS på konferensen i Bryssel (ca 30-40
deltagare deltog i session). Det var 4 projekt (av 150) som blev utvalda att presentera sin
verksamhet i den norsk-svenska gruppen. Dag Otto hade en presentation i den intern svensknorska gruppen.
Presentationerna väckte uppmärksamhet. Att dela kartdata är en inte helt enkel process bland
annat pga olika kartägare och GGI ligger här på förkant,
b) Viveka presenterade utvärdering av övningen på GGI-mötet i Östersund den 18.10.11 och den
blev väl mottagen.

4) Arbete framöver, nästa möte 23 november
Önskan om att ha två Videomöten, och gärna två 2-timmarsmöten i närtid.
23 november och 7 december.
Vi måste bli tydliga med målet med övningen. Det är många som är inblandade bland annat
GGI, Politi, AMK, El-nett, Jämtkraft, SOS, Räddningstjänst, Lantmäteriet, Länsstyrelse, Helse
mitt, Brannväsen, Kartverk m.fl.
Polisen kommer att närvara den 23 november - kunde inte denna gång.
Man vill ha information om vad som ska övas, särskilt vad gäller kartor
Mindre övning – men vad ska prövas och övas?
Vi behöver lyfta fram vad övningen bidragit i samverkanstermer (se händelsen ovan).

