GSS möte 11/1-11
Deltagare: Maria Könberg, polisen, Anders Sigfridsson, räddningstjänst Åre, Jörgen Johansson, Jämtkraft,
Simon Keskitalo, Länsstyrelsen. Knut Ekker, HINT, Torgrim Sund, HINT, Anderas Ring, MIUN, Tore Wist,
fylkesberedskapssjef i Nord-Trøndelag, Per Arne Stavnås, Seniorrådgiver, Erik Bnorglund, MIUN, LenaMaria Öberg, MIUN, Erna Danielsson, MIUN.
Syftet med mötet var att bestämma scenario för ledningsövningen den 18-19 maj, samt boka in tider för
fortsatt arbete.

Information
Simon Keskitola informerade om GGI 2 projektet och Lena-Maria Öberg om GSS.
Simon lyfte fram att man i den kommande övningen ville använda de bakgrundskartor som man arbetar
med. Kommer att i det fortsatta arbetet identifiera moment i övningen där GGI’s data kan användas.
Ledningsövningen genomförs i samarbete mellan GGI, GSS och Gränsräddningsrådet.
Plats: Övningen kommer att genomföras i Stickelstad den 18-19 maj.
Tid för övning: ca 4-5 timmer (inklusive evaluering). Övningen blir en kondenserad övning (t.ex. 2 dagar
som blir 4 timmar)
Motspel i övningen: ska ingå.
Evalueringen: Skall genomförs direkt efter övningen med deltagande aktörer, scenario- och
ledningsövningsbyggarna och motspelet.
Under mötet beslutades att genomföra en mindre övning och lägga stor fokus på det som aktörerna vill
öva. Övningen kommer vara av liknande en TableTop övning.
Avgränsning; kommunerna deltar inte generellt vid denna övning som arrangeras av
Gränsräddningsrådet.
Secnariogruppen
Mötet enades om att utgå från ett snöoväder som övergripande scenario någonstans mellan Storlien och
Meråker.
Ex. en familj som är ute på skoter har kommit bort i fjällvärlden mellan Sverige och Norge.
Det kan också handlar om saknade personer (turister), norrmän som åker för att handla till Sverige och
blir fast på vägen mellan Storlien och Meråker, tågstopp etc.
Tanken är att mindre små scenarier skall ske som gör att de delar som skall övas verkligen övas.
En mindre grupp utsågs att arbeta med scenariot, Erik sammanhållande med stöd av Lena-Maria.
Intresserade deltagare: Maria Könberg, polisen (Joakim Mattson, Patrik Filén), Anders Sigfridsson,
räddningstjänst Åre, Jörgen Johansson, Jämtkraft, Simon Keskitalo, Länsstyrelsen. Knut Ekker, HINT,
Torgrim Sund, HINT, Anderas Ring, MIUN. Ev. Tore Wist, fylkesberedskapssjef i Nord-Trøndelag, Per
Arne Stavnås, Seniorrådgiver
Nästa möte i Östersund den 11 februari (fysiskt möte).
Hemläxa till nästa möte: att alla inom sina egna områden kommer med förslag om vad som kan vara
intressant för den egna organisationen att öva.
Certus och kommunerna
Erik lyfte fram Certus och att försöka få med de verkliga staberna i det fortsatta arbetet. Förslaget mottogs
positivt. Simon och Per-Arne tryckte båda på att nästa övning 2012 bör omfatta de verkliga staberna.

Gruppen för ledningsövning
Erna sammanhållande. Kallar till möte. Varje organisation vidarebefordrar kallelsen.
Deltagare förutom ovanstående i scenariogruppen: Ståle Andre Nygård,Trond,Olav Skevik, båda HINT
Nästa möte 28 februari, kl 1315 – 1500 (web-möte)
………………..
Vid protokollet Erna D

