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Dagordning
1. Deltagarna presenterade sig
2. Knut och Lena-Maria berättade om läget när det gäller scenariot inför övningen den 18-19
maj i Stiklestad. Det är ett scenario i 3 akter med 13 händelser. Varje deltagare kommer att
ha en varsin PC där scenariot kommer att presenteras med text, bild, ljud och film.
Övningssystemet kommer också att presentera frågor på skärmen till de som övar. Vilket
möjliggör att fånga upp både en första spontan reaktion och en andra där deltagarna hunnit
diskutera mera i gruppen. Övningssystemet kommer att ge möjlighet till att spela upp
övningen i efterhand.
Deltagarna kommer att delas upp i två rum ett för de svenska deltagarna i övningen och ett
för de norska. Det kommer att finnas två moderatorer i varje rum med representanter både
från universitetet och från våra partners i GSS (polis och räddningstjänsten).
Övningen kommer att dokumenteras med hjälp av loggar i övningssystemet, observatörer
och genom att filma övningen. Under utvärderingen dag 2 kommer det att finnas möjlighet
till att använda film för att visa sekvenser. Den här ”spela tillbaka” funktionen kommer inte
att vara klart tills i maj.
När det gäller vilka som kommer att delta i övningen så går anmälningstiden för att delta på
gränsräddningsrådet ut den 15:e april. Dag-Otto hoppas på bra respresentation från samtliga
organisationer i gränsräddningsrådet. De svenska organisationerna har försökt sätta extra
hårt tryck på sina representanter för att öka antalet svenska deltagare.

3. Utvärdering. Utvärdering av övning kommer att baseras på information som samlas
in via deltagare som skriver vad de gör (via övningssystemet), händelser som läggs till
i
det
kartunderlag/system
som
kommer
att
finnas
tillgängligt,
observationsdokumentation, videofilm samt en utvärdering. Knut och Erna har
jobbat med en utvärdering som kommer att genomföras dels innan övningen och
sedan ungefär ett halvår efter. Utvärderingen är till för att mäta effekter av GGS när
det gäller samarbete, kartanvändning och kommunikationsmönster. Samma

utvärdering kommer att användas inför de kommande två årens övningar.
Strygruppen har några förslag när det gäller frågeschemat:
- Lägga till frågor som också undersöker om de kontakter som de tillfrågade
haft med organisationer i nabolandet varit till nytta.
- Ge exempel på några olika typer av olyckor när det gäller frågor om vem
som har ansvar vid olyckor i gränstrakter. Ett förslag är en bussolycka. ’
- Tips på analyshjälpmedel – kontaktkartor.
Styrgruppen tycker att den här typen av utvärderingar är vad de hoppats på vid
samarbete med universitet. Gränsräddningsrådet har funnits sedan 2004 och känslan är
att det haft positiv påverkan på samarbetet mellan Norge och Sverige men vi vill gärna
mätningar på detta.
4. Status GGI2.
Simon informerade om läget i GGI2. De genomförde ett
styrgruppsmöte för 14 dagar sedan i Järpen. Fokus så långt har varit på att få in data
från de berörda organisationerna. De här har man lyckats bra med så långt. Under
övningen kommer man att tillhandahålla ett system som tillfälligt körs via
www.gint.no (Knut hade med sig och visade exempel). Två operatörer kommer att
delta för att undvika att deltagarna blir upptagna med att försöka använda systemet.
Det betonades att Gint används som experimentell tekniks plattform.
5. Webb och dokumenthantering. På netgss.org har alla deltagare i styrgruppen
konton vilket gör att alla har tillgång till exempelvis protokoll och allmän information.
Information om scenariot är innan övningen ej tillgängligt för alla eftersom vissa
kommer att delta i övningen. Övningssystemet kommer inte att ligga i samma
tekniska lösning (Drupal) eftersom det visat sig vara en svår lösning.
6. Informations och kommunikationsplan. Viveca gick igenom informations och
kommunikationsplanen. Inför övningen så kommer media att kontaktas styrgruppen
framförde idéer kring att detta dels ska göras i båda länderna och gärna både till
tidningar och till tv. Ett tips var också att vända sig till mindre lokala tidningar, någon
bör ansvara för att fotografera under övningen. Det kan vara lättare att få in ett
reportage om vi har bilder samt helst bilder på personer som hör hemma i den
lokaltidningens upptagningsområde. Viveca och Simon håller kontakt med medierna
på den svenska sidan medan Knut och Tore ansvarar för detta på den norska sidan.
Ytterligare förslag på intressanta medier är branschorganisationer.
På den svenska sidan finns ett nätverkssamarbete genom det center som finns på
Mittuniversitetet (RCR-center). På norsk sida ska Knut iväg på ett möte i juni som
förhoppningsvis kan utgöra en motsvarighet. Det bestämdes att de seminarier som
anordnas i respektive nätverk annonseras i GSS-nätverket också.
7. Ekonomi. En kort rapport gällande ekonomin i projektet och det kan noteras att
projektet utnyttjade lite mindre medel än planerat under 2010. Detta kommer dock
att justeras med ökad arbetsinsats resterande år.
8. Nästa möte bestämdes till 13:e oktober via någon form av teknik. Tid 12-14.
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