Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte GSS 2012-10-17
Närvarande: Ivar, Knut, Lena-Maria, Viveca, Erna och Erik.
Information
Knut och Viveca har varit på projektledarmöte inom Interreg. Inga direkta uppslag till nya
samarbetspartners.
Viveca och Lena-Maria har deltagit i eventet Forskarfredag och visat upp GSS.
Viveca, Knut och Ivar deltar som observatörer på en fält och ledningsövning i Lierne 18 oktober.
Nästa vecka presenterar Viveca ett paper från GSS på en konferens.
Projektet har presenterats i ett antal sammanhang de senaste månaderna.
Tidplan det sista året
Projektet slutar den 31 augusti 2013. Vi beslutade att ge Viveca i uppdrag att begära förlängning till
den 31 december 2013.
Slutrapporten ska innehålla:
• Utvärdering av de tre övningarna (huvudansvariga Knut och Erna)
• Övningssystemet (huvudansvariga Ståle och Trond Olav)
• Scenarierna (huvudansvarig Lena-Maria)
• Slutsatser
Innehållet i slutrapporten ska diskuteras vid lunch-lunchträffen den 30-31 januari.
Kommande möten:

Övning 3 - 15 maj
30-31 januari lunch-lunch Fjällgården
Referensgrupp Norge: 21 november
Utvärderingsmöte 6/12 i Norge. Viveca, Ivar, Knut, Erna
Arbetsgruppsmöte scenario 7/12 via video. Lena-Maria och Knut bokar
lokaler.

Horisontella kriterier: Arbetet med att beakta de horisontella kriterierna behöver fortsätta att
utvecklas. Jämlikhet och miljö har funnits med i de två första övningarna. Erna tar kontakt med
genusvetenskap för att diskutera förslag genusmedvetenheten kan öka i scenario och övning. När det
gäller integration och mångfald diskuterades ett antal förslag som ses som input till arbetsmötet i
scenariogruppen den 7/12.
Förslag:
Studenter kan spela allmänhet och göra ett antal inspel i övningen den 15 maj. På flera olika språk
till exempel. Viktigt att detta blir avgränsat i tid för att ge utrymme för huvudmålen i övningen kring
samverkan mellan olika aktörer i Norge och Sverige. Studenterna kan då också ge oss feedback på
hur de upplevde samtalen.
•

Evakuering av äldreboende eller dagis

•

Turister från exempelvis Ryssland

•

Övningen inkluderar behov av att någon av aktörerna behöver ”gå” in i något samiskt
område.

•

Internationell eller nordisk konferens i Storlien

För att skapa underlag kring mångfald, integration och jämlikhet bestämdes under mötet att vi ska
genomföra textanalyser av mångfaldsplaner i kommuner och hos våra aktörer. Erna frågar
Trygghetens hus, Lena-Maria Åre, Krokom och Östersunds kommun. Knut undersöker
motsvarigheten i de norska kommunerna. Textanalysen bör omfatta mångfalds och
beredskapsplaner.
Genomförs till den 7 december.
GGI 2
GGI 2 avslutas under hösten och GSS har därför inga mål som rör test av kartor i övningen 2013.
Planering inför nästa övning
Beslutat sedan tidigare
Decentraliserad table top
Öka antalet aktörer
Motspel
1)Professionellt motspel där vi har en grupp i Norge och en i Sverige som kan agera
motspel och ge deltagare besked av karaktären resurserna är på plats eller resurserna är åter
tillgängliga.
2) Inspel från studenter som spelar medborgare
3) Mediamotspel. En kombination av mediastudenter från HiNT och en journalist. Erik
B har en kontakt i Jämtland som han frågar.
Vilka aktörer vill vi ska delta:
• Blåljusmyndigheterna. Lena-Maria kontakter våra kontakter i Sverige och Knut våra kontakter
i Norge.
• Länsstyrelse, fylken, kommuner
• Elbolagen
Vissa kommer kanske att få små roller i scenariot detta måste göras tydligt och dessa roller kan då
erbjudas att sitta hos någon annan aktör som har en mer aktiv roll i övningen.
Vi beslutade att även bjuda in MSB och DSB till övningen.
Övningssystemet: Ståle har planerat att bygga en scenarioeditor och funktion som skapar möjlighet
att följa trådar. Utöver det så avvaktar de som bygger övningssystemet scenario och
övningsplaneringen.
Ivar väckte frågan att det inför planering av nästa års övning är viktigt att vi funderar vad vi kan lära
oss från de loggar som finns från övning 1 och 2.
 Vad kan vi lära oss om de deltagande organisationernas krishantering?
 Vad kan vi lära oss om att bygga scenarior och att arrangera övningar?



Hur får vi kunskap om detta från de loggar vi har?

Finns det någon form av content analysprogram som kan användas? För att t ex söka efter mönster i
respons? Under lunch-lunch mötet ska en del av mötet ägnas åt att diskutera artiklar och
artikelidéer.
Vi bestämde att projektet ska avslutas med en konferens/seminarium oktober 2013.
Framtida ansökningar
Knut och Viveca bevakar vad som händer inom Northern Periphery. Callet bör komma under tidig
vår.
MSB och DSB – ansökan om resurser för att arbeta med ansökningar.
FP7 security. Vilka möjligheter finns här? Lena-Maria undersöker detta.
Åre Risk Event
GSS vill anordna en workshop under Åre Risk Event. Knuts förslag är att Ståle och Trond Olav ansvarar
för den. Erna presenterar idén i konferensgruppen.

Sekreterare
Lena-Maria

