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Nordisk samarbeid, Hagaerklæringen

• Erklæring om nordisk samarbeid vedtatt på nordisk 

ministermøte i 2009, Hagaerklæringen + Oslokonklusjonene

– Redningstjeneste - NORDRED

– Øvelser og utdannelse

– CBRN-beredskap

– Krisekommunikasjon

– Bruk av frivillige

– Forskning og utvikling

– Brannforebyggende tiltak

– Forhåndsutplassering av kapasiteter



Nordisk redningssamarbeid langs ulike 

linjer og nivå

• Nasjonalt nivå

• Regionalt nivå

• Lokalt nivå

• Nasjonalt nivå

• Regionalt nivå

• Lokalt nivå

• Nasjonalt nivå
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• Lokalt nivå
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• Lokalt nivå
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NORDRED

 Rammeavtale ml Danmark, Finland, Sverige, Island og 

Norge (formannskap fra 2009)

 Ledes av Justisdepartementet (JD)

 Aktiviteter: 

– Kontaktgruppemøte i NORDRED i Molde 4-5 april

– Felles konferanse med RITS-forum på Hurtigruten i april

– NORDREDs konferanse 2012 – tentativt august/september

– Forslag til tema: frivillige, ett nødnummer, politisk fokus/Haga

– Neste møte i kontaktgruppen er 6.-7. oktober i København
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Nordisk skogbrannsamarbeid

 Plassert under Haga, NORDED-paraplyen

 Primært norsk-svensk samarbeid

 Svensk-norsk seminar om skogbrann første halvdel av 

september 2011 (Stockholm)

 Erfaringsutveksling

 Kompetansetiltak

 Ressurstilgang
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Cross Border

 EU-finansiert prosjekt som ser på mulighetene for å utvikle det nordiske 

samarbeidet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap både i dybde og i 

bredde

 Tidsramme er februar 2010 til desember 2011. Prosjektet ledes av MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i Sverige. I tillegg leder 

Danmark, Finland og Norge hver sin ”task” som ser på ulike former for å 

videreutvikle samarbeidet

 Norge er ansvarlig for prosjektets delmål ”yte og motta 

grenseoverskridende assistanse”. DSB gjør nå et arbeid for å 

sammenstille ”det norske bildet” hva gjelder rammeverk og prosedyrer for 

både å gi og motta grenseoverskridende bistand.
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Cross Border

 Utgangspunktet i det etablerte NORDRED-samarbeidet under Haga

 En målsetning er å identifisere områder som kan gi de nordiske land en 

merverdi i utviklingen av kapasiteter og ressurser.

 Prosjektet ser på grenseoverskridende samarbeid på lokalt, regionalt og 

nasjonalt nivå. Det er viktig å presisere at dette samarbeidet i stor grad 

virker å fungere godt. Prosjektet befatter seg derfor primært med å 

videreutvikle eksisterende strukturer

 Prosjektet samarbeider også med INTERREG (Østfold/Västra Götaland) 

og søker å unngå duplisering med andre initiativ, men heller ivareta en 

dialog som baserer seg på informasjonsutveksling og se på hvilke 

områder/felt Cross Border kan ta videre.

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar7



Cross Border

 Sverige: Kartlegge det juridiske rammeverket for det 

grenseoverskridende samarbeidet (jf. NORDRED)

 Danmark: Se hvilke grenseoverskridende kapasiteter og funksjoner som 

kan videreutvikles i et nordisk framtidsperspektiv, nærmere bestemt felles 

materiell/utstyr, harmonisert respons og grenseoverskridende moduler 

og/eller team

 Norge: Se på konseptutvikling for å gi/yte grenseoverskridende 

assistanse  og bistand innen Norden. Bla felles varslingsrutiner, felles 

manual, felles plattform form for ”nordisk kontaktpunkt” og utvikling av 

prosedyrer for fellesoperativ innsats/respons

 Finland: Sammenstille de tre ovenstående oppgavene og derigjennom 

foreslå et trenings- og aktivitetsprogram for å teste ut de 

funn/forslag/resultater som har blitt identifisert i prosjektet
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Nordisk RITS – grunnlag for etablering

 Nedsatt for tre år

 Utspring i NORDRED, rapporterer til NORDRED (Haga)

 Ledes av Norge, ved Bergen brannvesen 

 Skal legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt 

samarbeid

 Nordisk RITS-forum:

– Konstituerende møte i København sept. 2010, jevnlig 

møtevirksomhet 

– Utdanning av RITS-befal ved Revinige v/ MSB i Sverige

– Nordisk RITS-konferanse i Bergen November 2010 – bla med fokus 

på status og retningslinjer for samhandling v/ felles innsats
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RITS - aktiviteter

 Tema for nordisk RITS-samarbeid

– Avgrensning av RITS

– Kommunikasjon, frekvenser

– Utrustning, materiell

– Utdanning

– Koordinering av innsats

– Ledelse

– Transport og logistikk

– Felles øvelser

– Nordisk standard for RITS?

– Utarbeidelse av informasjon til rederier
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Nordisk RITS-konferanse på 

Hurtigruten Bergen – Molde – Bergen:

3. – 5. april 2011

3.- 4.  april 2011:

Bergen – Molde med 

MS Richard With

4.- 5.  april 2011:

Bergen – Molde med 

MS Trollfjord

5. April 2011: RITS-øvelse om bord på MS Trollfjord

http://www.hurtigruten.no/Norge/skipene-na/


SkagEx 11 i korte trekk

 Initiert via tildelingsbrevet fra Justisdepartementet

 Dimensjonert for fullskala

 Involverte Norge, Sverige og Danmark, samt Finland

 Involverte RITS-lag fra de nordiske landene

 Skipsulykke – brann og kollisjon med påfølgende akutt forurensning.

 Organisert som prosjekt med økonomisk støtte fra EU

 Øvingsmål er til en viss grad styrt av betingelser for støtte fra EU 

 Gjennomført 7-9 september



Hensikt

 Øve det sivile beredskaps- og redningsapparatet i Norge, 
Sverige og Danmark relatert til sjøhendelser

– Varsling – rapportering – samordning – koordinering

 Øve ressurser og kapasiteter for en større skipsulykke
– Første test av det nordiske RITS-samarbeidet i praksis

 Videreutvikle beredskapsplanverk for både rednings- og 
oljevernberedskap i og mellom aktørene og nasjonene

 Øve / involvere EUs mekanisme for internasjonal bistand



Bakgrunn

 Sterkt økende trafikk i hele Skagerrakbassenget

 Økende bekymring for ulykker med kryssende trafikk syd for TSS

 Sårbare rekreasjonsområder for store befolkningsgrupper

 NRB har skipskatastrofe som ett av flere elementer
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Videre arbeid – evaluering

 Alle deltakende organisasjoner er bedt om å besvare 

spørsmål knyttet til: 

– Etablert planverk og avtaler

– Krisestyringsorganisasjon

– Informasjonshåndtering

– Krisekommunikasjon

– Koordinering av handlinger, ressurser og feltinnsats

 I tillegg innhenting av observasjoner fra kontrollere på tema 

som: SAR, håndtering av skadde og døde personer, oljeforurensning og 

relasjonen til EU

 Overordnet evalueringsrapport

– Evalueringskonferanse våren 2012 

– ”Way Forward – sørge for at læringspunktene blir overført til ”det 

virkelige liv
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Foreløpige tilbakemeldinger

 Klarte å skape en læringsarena som har sørget for at de 

som skulle øves har hatt utbytte av øvelsen

 Identifiserte forbedringspunkter i de fleste sektorer

 Mye fokus på (manglende) informasjon, kommunikasjon og 

rapportering – både horisontalt og vertikalt

 Informasjonsdeling er viktig og nyttig!

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar17


