Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte GSS 2012-08-29
Närvarande: Ivar, Ståle, Knut, Lena-Maria, Viveca, Erna och Erik.
Inriktning på övning
- Form: decentraliserad tabletop. Ev. öka antalet övade, i deras naturliga miljöer. Ev med motspel.
Utmaningar är inte samverkan på olycksplats – utan ledningen av samverkan på högsta nivå.
- Tema: t.ex. Dammbrott. Storm. Eller varför inte någon form av våldsbrott / kriminalitet inkl. någon
form av politiskt högriskmöte/event. Avledningsmanöver på ett ställe, t.ex. något som rör
elkraftförsörjning. Något Symboltungt, nordiskt-samiska intressen hotas, något politiskt konfliktfyllt.
Nordisk / internationell samisk konferens, där konflikter bryts kring resurser Vi bör också tänka oss
något otänkbart.
Vindkraftsabbotage, internationella företag, upprörd allmänhet, många Vilseledande manövrar
Asylsökanden - högerextremiskt våld mot flyktingar
Mediatryck - mediarum / sociala medier
Informationshantering - massivt informationsflöde Mediastudenter, journalister vi känner (LT),
Samiska medier
Samiska föreningar med i scenariobyggandet och motspel övningen
Scenario som inkluderar fler aktörer. Aktörer som inte är så involverade sitter hos aktörer som är mer
involverade.

- Tidpunkt: I anslutning till Gränsräddningsrådets möte i Trondheim våren 2013
- Deltagare: alla organisationer som ingår i GSS Hur mycket stabsarbete har de olika
organisationerna?
Samverkan på ledningsnivå. Resursfördelning. Prioritera Hjälpinsatser/geografiskt område.
Inspel från olika aktörer.
Alla har inte lika mycket att göra under hela övningen.
Ledningsnivåer: vilka... / flera nivåer ? /
Polis, räddningstjänst, beredskapsavd, lsty, fylken, kommuner norge, elbolag
Bör finnas möjlighet till videokonferens under övningen

- Datorstöd: ta med fler organisationer i det tekniska systemet.
- Övrigt: bjuda in intresserade myndigheter att följa övningen

Styrgruppen har möte 19 sept. där följande förslag kommer att presenteras/diskuteras:
• Decentraliserad table-top övning, där de organisationer som har få händelser
kommer att erbjudas att sitta hos någon som är mer aktiv.
• Scenariot kommer att konstrueras så att alla aktörer som är med i GSS blir
delaktiga
• Övningen läggs i tid så att vi kan göra en utvärdering i samband med
gränsräddningsrådets möte.
• Även den högsta ledningsnivån bör övas, scenariot anpassas efter detta – och
därmed stab.
• Vi skulle gärna vilja inkludera media som aktör i övningen.
• Vi kommer inte att ha någon form av ”dåligt-väder”-lägescenario det här sista
året. De förslag som diskuterats är: event, konferens, sabotage, terror,
kriminella handlingar, någon form av elkraftssabotage

Övning Lierne 18 oktober. Viveka och Lena-Maria kan åka som observatörer från Sverige. Från Norge
kommer man också med 2 stycken. Knut ansvarar för att undersöka vem som ansvarar och hur man
anmäler sig som observatör.

Tidpunkt lunch-lunch möte januari 30-31/1 2013
Nästa möte 17 oktober 2012 i Östersund kl 11-16

Knut och Viveca ska till Göteborg på projektledarträff och får där möjlighet att träffa andra
projektledare. Mötet syftar till att:
- hitta möjliga samarbetspartner
- framtida projekt, strategiskt titta på projekt som ligger i norr.
Knut och Viveca skickar ut det material de fått så att alla kan titta igenom det och komma med
förslag på projekt som verkar intressant att möta.
Sekreterare
Erna och Lena-Maria

