GSS Grenseoverskridende samarbeid for sikkerhet
Referat fra møte i GSS ved HiNT (videokonferanserommet i Meierigården)
Dato og tid: 10.feb 2011 kl. 11:30 – 14:30
Deltakere: Jan Birger Jacobsen (Politiet), Jan A Foosnæs (NTE), Tore Wist (FMNT), Knut Ekker
(HiNT), Torgrim Sund (HiNT), Trond Olav Skevik (HiNT)
Deltakere per video: Karl Audun Fagerli (Lierne kommune), Bjørn Ivar Sevatdal (Røros kommune),
Knut Selboe (Tydal kommune), Viveca Asproth (MIUN), Lena-Maria Öberg (MIUN)

Oppdatering om prosjektet, nettsted etc (Viveca og Knut)
Nettstedet er i gang, men vi venter på noen moduler.

Tanker rundt scenario
Øvelsen vil finne sted på Stiklestad 18. og 19. mai.
Trond Olav presentere noen innspill for aktuell ramme for et scenario:
-vinter
-uvær med mye snø og vind
-fjellområdet mellom Meråker og Storlien
-famile savnet på snøscooter-tur
-biler som kjører seg fast
I øvelsen presenterer vi på gitte tidspunkt ulike hendelser, gjennom avspilt samtale, tekstmelding,
nyhetsinnslag mv.
Observere det som skjer gjennom samtaler innad i en organisasjon, og mellom organisasjoner.
Hvilke beslutninger tas og hvordan brukes verktøyene på pc-skjermen.
Torgrim orienterte om kartgrunnlag for bruk under øvelsen:
For å skape en mest mulig realistisk øvingssituasjon, ønsker vi å bidra til at fagsentralene tar med
seg sine egne kartløsninger (og andre verktøy) under øvelsen.
-110 (fagsentral brann) har mulighet og ambisjon om å ”flytte ut” sin kartløsning til Stiklestad under
øvelsen. Simulering av kjøretøyposisjoner vil ikke inngå i løsningen. Vi er avhengig av at
fagsentral og programvareleverandør stiller opp for at dette skal gå i orden.
-Politiet skal undersøke muligheten for å låne bærbare pc-er fra politidirektoratet under øvelsen.
Her vil det være mulig å øve bruk av kartdelen i systemet, mens en del andre verktøy ikke lar seg
simulere.
-Når det gjelder AMK, vil de trolig ikke kunne stille med tilsvarende løsning som 110 og 112.

Innspill fra referansegruppen til utviklingen av scenario
Kommentarer på skissert scenario:
Brann: Et scenario med dårlig vær og fastkjørte biler vil ikke føre til direkte aksjon fra brann sin side.
Brann kan bistå for å hente folk ut, men også brannvesenet kjøretøy har ”normal” framkommelighet i
dårlig vær. Vegvesenet har ansvar for veg, og evt personer som kjører seg fast.
Politi: vil kalle ut relevante ressurser. Ved aksjoner i grenseområdet, bli enig om norsk eller svensk
ledelse. Brudd i samband pga nedisete basestasjoner vil vanskeliggjøre aksjonen betydelig.
Fylkesmannen om sin rolle ved redningsarbeid: FM inn i bildet når det er behov for samarbeid utover
det ordinære. Massivt strømbrudd kan utløse dette.
Lierne kommune: kommunen kan komme inn i bildet hvis det blir funnet omkone som er
hjemmehørende i Lierne (selv om aksjonen foregår i annen kommune)

Politiet om sin rolle/organisering:
Operasjonssentralen leder aksjonen på operativt nivå, evt med en styrking med 1 – 2 mann. HRS kobles
alltid inn, men som regel vil aksjoner på land bli delegert til politiet. Ved større aksjoner vil
Politimesterens stab bli koblet inn. P1 personell, P2 info og etterretning, P3 operasjon, P4 materiell og
logistikk, P5 presse. Ledes av stabsjef. Krise over tid: LRS kalles inn (Sivilforsvar, NTE, FM, Røde
kors med flere). Ved raset i Kattmarka (Namsos) ble LRS kalt inn
LRS skal ha en årlig table-top-øvelse. Samkjøring med GSS kan være aktuelt i 2012/2013.
Polititet understreker at det er viktig å øve samarbeidet mellom Norge og Sverige.
For øvelsen 18.-19. mai må det reserveres 8 rom på Stiklestad. Disse må ha telefon, slik at kontakt med
andre redningsetater (=møterom) kan skje via telefon.

