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Närvarande: Peter Moberg Polisen Jämtland, Simon Keskitalo Länsstyrelsen projektledare GGI2, Knut
Ekker Hint projektledare GSS, Viveca Asproth MIUN projektledare GSS, Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Karl Audun Fagerli Lierne Kommun, Jan Birger
Jacobsen, Politi N-Tr.lag, Lena-Maria Öberg MIUN.

Orientering om GSS år 1:
Alla typer av referat från våra möten i GSS finns att hämta från netgss.org. Knut lät alla deltagare på
mötet säga några ord om GSS.
Simon – GGI2 är nöjd med samarbetet så lång!
Peter – De som var med på övningen menar att det var en bra erfarenhet och en bra övning som
genomfördes under 2011.
Lena-Maria – Det finns alltid saker att förbättra såklart men framförallt vill vi jobba med att
deltagarna använder kartan mer under övningen samt att det blev lite väl många i varje rum under
övningen det här året.
Dag-Otto – Övningen i sig själv, det vill säga att sitta tillsammans är väldigt nyttigt. Övningen i
Stiklestad har gett ett värdefullt bidrag i en räddningsauktion (se http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4217086.ece ). Tekniskt och praktiskt finns det att utveckla inför nästa års
övning i form av kartanvändning och t ex hur många deltagare som bör sitta tillsammans.
Karl Audun – Vi är nöjda med övningen och anser att det varit lärorikt.
Jan Birger – Vi har reflekterat lite över att kommunikation mellan Norge och Sverige skulle ske via en
konferenstelefon. Detta hindrade kommunikationen! Vi ser framemot 2012-års övning och att den då
genomförs i respektive aktörs ledningscentral.
Interreg är väldigt nöjda med projektet så långt. Både ekonomiskt och praktiskt!
Dag-Otto gav en kort rapport om presentationen av GGI vid regiondagarna i EU. Även GSS nämndes
vid denna presentation.
Ledningsövning 2012
Förslag på datum för övning är 8 maj. Ett kompakt scenario som kommer att genomföras under 3
timmar. Motförslag under mötet på den 17 eller 24:e april. Men arbetsgruppen vill gärna förlägga
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övningen så nära gränsräddningsrådet som möjligt. Inget beslut fattades under mötet när det gäller
datum utan detta ansåg man var upp till arbetsgruppen i GSS att bestämma.
När det gäller övningen 2012 så lyftes följande idéer upp under mötet:
-

Lyfta fram kartdelen användning av karta och dokumentera användningen av kartan blir en viktig
del av övningen.
Övningen är tänkt att genomföras decentraliserat
Kommunikation via text i ett grässnitt.
Simons önskemål är att den ska bli så praktisk och realistisk som möjlighet. Direktkontakt via
telefon är önskvärt.
Logg och dokumentation måste göras av observatörerna. Det bör inte vara sådant som de
övande ska göra under tiden de övar.
Polisen (N) vi vill kunna använda våra vanliga verktyg (med anledning av visning av de förslag
som arbetsgruppen gjorde i Edsåsdalen i september se referat från detta möte).
Kom-i-håg kommunerna. Detta kan t ex lösas med att ett sjukhem på något sätt är del av
scenariot.
Det är bra om övningen tvingar fram samarbete mellan polisdistrikten i Nord och Sörtröndelag.
Storlien och en ev. gasläcka är en bra utgångspunkt.
Mediaspel är önskvärt. Kanske kan mediarollen simuleras.

Styrgruppen tryckte dock på vikten av att det är de som planerar övningen som måste prioritera och
fatta beslut som rör övningen. Alla önskemål kan inte uppfyllas i en och samma övning. Kanske
mediaspelet t ex kan vara något för övningen 2013.
Arbetsgruppen fick i uppdrag att undersöka möjligheten till att få ut loggar från exempelvis polisens
system som kan användas vid utvärderingen av övningen. (Istället för att deltagarna själva loggar
vilken information de behöver, vilka beslut de tar och så vidare).
Simon informerade om GGI2s planer för 2012. De kommer till övningen 2012 att ha en webbportal
som alla ska kunna använda. De kommer även att genomföra ett utbildningspass i portalen för att de
som deltar i övningen inte ska ”fastna” i tekniska svårigheter.
Timlistor
Skicka era timlistor till Viveca (svenska deltagare) och Knut (norska deltagare).
Nästa möte
Styrgruppsmöte i samband med Åre Risk Event (se mer information om denna konferens på
www.miun.se/areriskevent) den 15 mars klockan 13-15.
Referensgruppsmöte den 14 februari i Norge. Mer information kommer i kallelsen.

Mötessekreterare
Lena-Maria Öberg
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