GSS 2: Grenseoverskridende samarbeid for sikkerhet 2:
Referat fra møte 20.04.2016 med norske partnere
Syv norske partnere og 2 prosjektmedarbeidere møtte onsdag 20.04.16 i B-bygget, Nord
universitet i Steinkjer fra kl. 11:30 – 14:00. Håvard Nicolausson (Meråker kommune), Sven
Åke Stensen (AMK Nord-Trøndelag), Jørn Ove Totland (lensmann i Lierne kommune), Gunnar
Lillebo (eks-politi, nå Assist-Advice), Per Arne Stavnås (beredskapssjef, Fylkesmannen i NordTrøndelag), Svein-Eric Bolland (Røde Kors Sør-Trøndelag), Henry Skevik (Røde Kors NordTrøndelag), Trond Olav Skevik (Nord universitet) og Knut Ekker (Nord universitet) deltok i
møtet.
Fire av de norske partnerne hadde meldt forfall: Dag Otto Skar (beredskapssjef,
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Jan Foosnæs (NTE Nett), Ståle Andre Nygård (Nord
universitet) og Ivar Svare Holand (Nord universitet).
Deltakerne presenterte seg og reflekterte omkring egen organisasjon og behov for
beredskapsøvinger. Trond Olav og Knut presenterte øvingssystemet og resultater fra GSS
(2010 – 2013). Videre ble planene for deltakelse i GSK – Övning LUKAS – diskutert – og vår
kollega Lena-Maria Öberg informerer nå etter møtet at hun er med i planleggingen som har
neste møte på Arlanda 23.05.16. Planene for GSS 2 deltakelse i ISI-øvingen (Nødnett-Rakel)
den 16.11.16 ble også presentert.
Videre diskuterte gruppen ulike behov for øvinger framover: Røde Kors kan tenke seg
mindre øvinger f.eks. med Røde Kors og kommuner – der øvingene kan gjentas med ulike
deltakere. Øvinger som fylkesmannen gjennomfører med kommuner genererer detaljerte
logger som inneholder detaljer som kan generere nettverksanalyser og tekst /
innholdsanalyser som i dag ikke er mulig å få til. Det er også stor interesse for muligheten for
å bygge opp en scenariebank med mulighet for å redigere nye scenarier basert i erfaringer
med «brukte» scenarie-elementer.
Til slutt ble registrering og innlevering av timelister i slutten av april, august og desember
med informasjon av medgått tid til prosjektet diskutert – og til slutt fortalte Gunnar Lillebo
om sin erfaring som operasjonsleder ved 112 (Sør-Trøndelag politidistrikt) under en
redningsaksjon i Sylane 3. september 2011 – der han hadde tilgang til kart på begge sider av
grensen (Interreg prosjekt GGI – Grenseoverskridende geografisk informasjon) og flere
hadde deltatt i øving utviklet av Interreg prosjekt GSS og gjennomført under
Grenseredningsrådets møte på Stiklestad 18. – 19. mai 2011.

