Minnesanteckningar från GSS arbetsgruppsmöte 2012-03-21
Närvarande: Erna, Lena-Maria, Knut, Ivar, Trond-Olav
•
•
•

Övning 8 maj
Inbjudan till att observera övningen
Övningssystem

Övning 8 maj
En och samma dator kan användas för både övningssystemet och kartan på varje övningsställe.
Om Erik är övningsledare hur kan han kommunicera med övriga i övningsledargruppen. Knuts förslag
är att använda någon form av chat-funktion. Chatfunktionen är öppen för alla i
övningsledningsgruppen.
Media och inspel från fylken och länsstyrelsen. Hanteras som en passiv roll som ingen kan logga in sig
på i övningssystemet. Aktörerna skickar information till dessa passiva roller. Viktigt att berätta det för
deltagarna att dessa roller är passiva. Bör göras inledningsvis.
Förslag på inspel från media med en felaktig information. Kan ni bekräfta att det är 10 bilar som
ramlat ner i raset.
Övande aktörer (aktiva roller i övningen)
Trygghetens hus (Polis, SOS, Räddningstjänst Östersund)
Åres brandstation, Räddningstjänsten Åre
Brandstation i Namsos, Brand
Polisstationen i Steinkjer, Politi
AMK-central i Namsos, AMK
Observatörer
3 observatörer till Norge är tillräckligt. De är ganska få i varje rum. De kan studera både
kartanvändning och samverkan. Behöver de dokumentera all kommunikation inte bara att utan
sammanhanget (resonemanget och hur diskussionen var när de bestämde att de skulle ta kontakt).
Behövs det speciella kartobservatörer? Tveksamt det kan studentobservatören och den i
ledningsgruppen som deltar på respektive övningsställe.

Följa övning
Lena-Maria skickar ut en inbjudan under vecka 12 till referensgrupp och Simon till de som önskar
delta för att följa övningen den 8:e maj. Lena-Maria är koordinator för att ta emot
intresseanmälningar.
Övningssystem
Kommer de övande att använda sina ledningssystem parallellt med vårt övningssystem. Det kommer
antagligen att se lite olika ut. Polisen i Norge kommer att använda båda systemen parallellt. Vi
kommer antagligen att missa lite i vårt övningssystem på grund av detta. Kommunikationsmässigt
kommer aktörerna att använda sina ordinarie system. Lista med telefonnummer som kommer att
användas under övningen.
Förberedelser inför övningen
Skicka ut information om länkar och generell beskrivning av scenariot. Snöstorm, lördagkväll och så
vidare.
Utvärdering
Knut och Ernas plan är att skicka ut den till de som ska delta i övningen och till de som följer
övningen. Enkäten får innehålla möjlighet att fylla i om man tillhör de övade eller de som observerar
(ej våra egna observatörer). Frågeschemat bör skickas ut i slutet av april eller i början av maj.
Frågeschemat blir i princip identisk som förra årets. Extra frågor om man var med på övningen förra
året eller inte.
Mötet i gränsräddningsrådet
Utgå från de mål som vi satt upp för övningen. Skriv ner de här målen och som deltagarna kan få med
sig eter övningen. Viktigt att öppna upp för diskussion! Halva tiden bör planeras för att läggas på
diskussion. Ge deltagarna uppgift direkt efter övningen att reflektera över övningen och att skriva ner
tankar kring övningen. Vi vill bjuda in de som deltog i övningen på dag 1 av gränsräddningsrådets
möte. Dubbelkolla detta med Staffan Edler. Ska vi ge deltagarna i uppgift att de ska presentera sina
erfarenheter? Frågorna hämtas . Cirka en halvtimme per land där de ”redovisar” sina svar. Vilka
lärdomar har dragits.

Sekreterare
Lena-Maria

