Styringsgruppemøte
16. november, 13.00-15.00
Deltagere:
Simon Keskitalo (GGI), Peter Moberg (Polisen), Jan Birger Jacobsen (Politiet), Jan Foosnæs (NTE nett),
Karl Audun Fagerli (Lierne kommune), Viveca Asproth (Midtuniversitetet), Dag Otto Skar
(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Knut Ekker (HiNT), Ivar Svare Holand (HiNT)
Mats Edvardsson (Jämtkraft) og Staffan Edler (Länsstyrelsen) møtte ikke.
Oppfølging av øvingen i mai
Knut Ekker orienterte om informasjon som ligger på nettet om øvingen i mai.
Alle aktører uttrykte at øvelsen i mai var god. For politiet var det interessant å prøve et system med
skriftlig kommunikasjon, noe som ga en rolig (lugn) atmosfære og et godt arbeidsklima. Det ville
være ønskelig at kommunikasjonen kunne skje like rolig (lungt) under virkelige hendelser.
Likhetsprinsippet tilsier at politiet burde bruke det vanlige utstyret også under øvelser, men for
politiet er det også viktig å få erfaringer med andre måter å arbeider på, og øvelse slik som den i mai
gir oss erfaring til å kunne bidra med premisser og erfaringer i utvikling av politiets systemer.
Informasjon fra prosjektledermøte i Gøteborg
Knut Ekker, Viveca Asproth og Karl Otto Skar delte erfaringer prosjektledermøtet i Gøteborg.
Grov planering för sista årets övning
Ivar Svare Holand la fram en skisse til et scenario som hadde et politisk utgangspunkt i stedet for
naturhendelse/ulykke, som inkluderte ødeleggelser i kraftforsyningen og som innebar at hendelsene
i scenariet skulle utvikle seg videre etter den innledende hendelsen.
Møtet presiserte at et scenario som innbefatter potensial for at terrorisme fører øvelsen over på
terrorbekjempelse, mens vi innenfor rammen av GSS ønsker å fokusere på redning og samhandling
mellom redningsaktørene. Med dette målet for øye vil et scenario som har et politisk utgangspunkt
være uheldig.
Scenariet må dermed ta utgangspunkt i en naturhendelse eller en ulykke. Motspill skal inkluderes
bedre i hendelsene slik at hendelsene får en dynamisk utvikling. Øvelsen kan baseres på
tekstkommunikasjon. Det vil også være ønskelig at kartapplikasjonen fra GGI brukes i øvelsen. I
denne er det nå mulig å stedfeste hendelser og kommunisere disse til andre aktører.

Forlenging av prosjektet
Viveca Asproth gjorde rede for behovet for å forlenge prosjektet. Styringsgruppemøtet sluttet seg til
initiativet om å forlenge prosjektet ut 2013, noe som kan skje uten økte budsjettrammer.
Eventuelt
• Kommunenes tilgang til kart etablert gjennom GGI
Styringsgruppa etterlyser tilgang til kartapplikasjonen og kartdata frå begge sider av grensen, som
har vært etablert i GGI, og understreker at kommunene må få tilgang hvis de også skal være med på
å øve på bruk. Simon Keskitalo sier at svenske kommuner muligens ikke har tilgang til dataene til
vanlig, men kanskje kan få tilgang gjennom prosjektet.
•

Neste styringsgruppemøte blir under Åre Risk Event, etter lunsj den 14. mars.

