Møte i Scenariegruppen/referansegruppen for GSS (Norge), Steinkjer, 23. januar 2013
Tilsvarende møte for GSS (Sverige) avholdt i Østersund 22. januar.
Deltagere; Karl Audun Fagerli (Lierne), Arild Overrein (Meråker), Jan Foosnæs (NTE), Per
Arne Stavnås (Fylkesmannen), Torkjel Rendal (Politiet), Arild Syvertsen (Politiet), Lena
Maria Öberg (MIUN), Knut Ekker (HiNT), Ivar Svare Holand (HiNT)
Elin Eriksen (Statnett), Bjørn Ivar Sevatdal (Røros), Per Ingebrikt Græsli (Tydal) og Jan
Birger Jacobsen (Politiet) hadde ikke anledning til å møte. Arild Syvertsen møtte for Jan
Birger Jacobsen.
Gjennomføring av øvingen planlagt 2013-01-23
• Desentralisert
• Tekstbasert, mulig med tråder i verktøyet
• Ønskelig med motspill fra media
• Operatører deltar i øvelsen, ikke personer som har deltatt i å lage scenariet.
• Øvelsen kan være anledning til å øve på samtidige hendelser, for eks strømbrudd i
Meråker og en annen samtidig hendelse.
• 15. mai. Start av øvelsen etter lunsj. Muligens opplæring i kartsystemet dagen før.
• Flere av partene ønsker utfall av mobil-samband med i øvelsen.
Deltagere
• Norge
o
o
o
o

NTE nett, Statnett
Politiet deltar fra sine respektive operasjonssenter
Kommuner deltar fra respektive kommuner
Fylkesmannen deltar, men fylkesmannen ønsker å se på om denne øvelsen kan
kombineres med kriseøvelse i Meråker kommune. Mye av fylkesmannens
ressurser vil i så fall være bundet opp i avviklingen av denne øvelsen.
o AMK bør være med (Namsos, Trondheim)
o 110-sentraler (Namsos, Trondheim)

•

Sverige
o Beredskap
o Polis
o Sos alarm
o Redningstjenesten
o Länsstyrelsen
o Svenska kraftnät
o Jämtkraft

Mangfold
• Med bakgrunn i mangfoldsspørsmålet kan det være aktuelt at flyktningmottaket i
Meråker deltar. Vi må tenke gjennom hvordan vi kan klare å koble sammen
mangfoldsproblematikk fra begge sider grensen.
Motspill fra media
• Motspill skal drive handlingen i scenariet videre fra de innledende hendelsene..
• Kan utføres av journalist eller studenter eller begge deler, og blir en reell rolle i
øvelsen.
• Det er aktuelt å ha med Robert Morberg (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag) i
samarbeid med studenter for å gi medie-motspill, og/eller mediastudenter fra
Sundsvall..
Prosjektet videre:
• Prosjektet er forlenget ut 2013.
• Neste møte: 27. februar. Vi arbeider for å få til felles norsk/svensk
referansegruppemøte.
• Åre Risk Event: Møte i styringsgruppa under Åre Risk Event. Temaet for konferansen
er ledelse. Av ting som inngår i programmet ble det spesielt nevnt at det kommer folk
for å snakke om flyulykken i Kebnekaise.
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