Møtereferat: Interreg GSS2 – møte 07.08.2018 ved Nord universitet
Deltagere Ståle Nygård, Trond Olav Skevik, Olof Stjernström, Ivar Svare Holand (referent)
Sak 1. Generell oppsummering.
Aktiviteten i GSS2 høst 2017 - vår 2018 har på norsk side i hovedsak dreid seg om å arbeide
med data fra tidligere øvelser, planene for videreføring av prosjektet og evaluering av øvelse
i Bodø. Vi har fått tilsagn om midler for GSS3 i perioden 2018-2021, men det blir neppe
knyttet stipendiater til prosjektet på norsk side, noe som vi håpet på.
Ståle Nygård slutter i Nord universitet. Det vil ikke ha betydning for GSS2 men vil føre til
endringer i planene for GSS3. Alternativer for dette ble diskutert men uten endelige
konklusjoner. Olof Stjärnström var med på møtet selv om han ikke formelt er knyttet til
møtet nå.
Sak 2. Seminar 27. august
Hovedtemaet for møtet var innholdet på avslutningsseminar 27. august.
Det var enighet på møtet om at deltakere i GSS3 skal inviteres, selv om det er før den
formelle oppstarten av dette prosjektet.
Seminaret 27. august skal være fra 10 til 15, evt. lengre. Møtet kan med fordel holdeset
annet sted en Nord slik byggesituasjonen er på Nords område på Steinkjer.
Forslag til innhold på seminar 27. august:
Velkommen, presentasjon av deltagere
Erik Borglund / Ivar Svare Holand: Gjennomgang av hva målsetningene i prosjektet har vært
og hva som har vært gjennomført
Faglige presentasjoner (eksterne ennå ikke spurt):
* Skogbrannene i Sverige. Fokus på krise over lang tid og overføring av kunnskap
gjennom perioden.
* Presentasjon fra svenske GSS2 prosjektdeltagere.

* Karl Audun Fagerli. Hvorfor er det verdt for Lierne å delta i prosjekter som GSS.
* Trond Olav Skevik: Spørsmålet om hvordan en skal kunne beholde kunnskap fra
øvelser i organisasjonene har modnet gjennom prosjektet (knowledge dissemination
/ læring i organisasjon).
* Ivar Svare Holand: Om geografisk innhold i krisekommunikasjon.
* Ståle Nygård: Endring i kommunikasjonsmønsteret mellom aktørene gjennom
øvelsene. Hva viser nettverksdiagrammene oss.
Diskusjon
* Trond Olav skal forberede diskusjon som skal lage koblinger framover i tid og gi
input til GSS3.
GSS3
* Fylkesmannen i Trøndelag: Hvorfor GSS3? Hvorfor ønsker Fylkesmannen at
prosjekter som GSS3 skal eksistere?
* Erik Borglund: Presentasjon av GSS3.
Ivar skriver referat og sender ut, tar kontakt med Erik Borglund og kontakter mulige
innledere på seminaret.
Sak 3. Data fra den siste GSS-øvelsen i 2017
Data fra den siste GSS-øvelsen i 2017 har ikke blitt tilstrekkelig gjennomgått. Ståle skal legge
til rette.
Ivar Svare Holand
08.08.2018

