
      

       
 

 

Gränsräddningsrådet i Mitt-Skandinavien 
 

Samarbetsavtal mellan Länsstyrelsen Jämtlands län och Statsforvalteren i 
Trøndelag 
 
Inledning 
Gränsräddningsrådet konstituerades 22 april 1993. Syftet var att stärka och effektivisera 
räddningsinsatser i gränsområdet mellan Norge och Sverige genom ett bättre utnyttjande av personal- 
och materialresurser. Arbetet grundades på behovsbaserade initiativ så som lokalt samarbete, 
studiebesök, utbildningar och övningar. 
 
Vision  
Gränsöverskridande samverkan inom samhällsskydd och beredskap i fred, kriser och krig.  
 
Syfte och mål 
Syfte 

• Vara ett nätverk mellan resurspersoner som arbetar med räddningstjänst, hälsoberedskap och 
generell samhällsberedskap på kommunal och regional nivå i Jämtlands län och Trøndelag fylke 

• Dela information om områden av gemensamt intresse 
• Arbeta för ett samnyttjande av personal- och materialresurser 
• Vid behov utse arbetsgrupper för att utreda och behandla frågor/problemställningar som tas upp 

i vid gränsräddningsrådets möten 
• Bereda för lokalt och regionalt samarbete, kompetenshöjning och studiebesök  
• Utbyta erfarenheter efter större olyckor och händelser i gränsområdet 

Mål  
• Genomföra ett rådsmöte varje år   
• Genomföra minst en övning varje år på lokal och regional nivå 
• Utvärdera större olyckor och händelser löpande för att stärka den gemensamma förmågan i 

gränsområdet  
 
Lokala och regionala samarbetsavtal  
Lokala och regionala samarbetsavtal skall sändas till ordföranden i Gränsräddningsrådet och läggas till 
som bilagor till detta avtal. 
 
Ikraftträdande och giltighet 
Samarbetsavtalet träder i kraft när det är undertecknat av Landshövdingen och Statsforvalteren. Avtalet 
är giltigt tills det blir uppsagt av någon av parterna. 
 
Frösön 2022-10-19 
 
 
 
 
 
Marita Ljung Frank Jenssen 
Landshövding Statsforvalter   
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Bilaga 1 
Samarbetsavtalets grunder 
Till grund för detta samarbetsavtal ligger Nordiskt Räddningstjänstavtal från 20 januari 1989.  
Nordiskt Hälsoberedskapsavtal, daterat 14 juni 2002 räknas också som ett grunddokument. 
Hagadeklarationerna I och II från åren 2009 respektive 2013 samt det arbete som görs i det Nordiska 
Ministerrådet. 
Ändringar av grunddokumenten medför att revision av samarbetsavtalet ska övervägas. 
 
Samarbetsavtalets parter och mål 
Samarbetsavtalets parter är Länsstyrelsen i Jämtlands län och Statsforvalteren i Trøndelag som är 
ansvariga för samordning av samhällssäkerheten och beredskapen i sina resp. län/fylken. 
Målet med samarbetsavtalet är att formalisera och säkra samarbetet mellan medlemmarna i 
gränsräddningsrådet. 
 
Gränsräddningsrådets sammansättning 

Jämtlands län Trøndelag fylke 

Länsstyrelsen 
Polisregion Nord 
Region Jämtland Härjedalen 
SOS Alarm Sverige AB 
Krokoms kommun 
Strömsunds kommun 
Åre kommun 
Härjedalens kommun 
Bergs kommun 
Jämtlands räddningstjänstförbund 
Åre räddningstjänst 
 

Statsforvalteren i Trøndelag  
Trøndelag politidistrikt 
Midt-Norge 110-sentral IKS 
Brannvesen Midt IKS 
Värnesregionen brann- og redningstjeneste 
Rørosregionen brann- og redningstjeneste 
St. Olavs Hospital HF (ambulanse, beredskap, AMK) 
Helse Nord Trøndelag HF (ambulanse, beredskap, AMK)   
Helse Midt-Norge RHF 
Røyrvik kommune 
Lierne kommune 
Snåsa kommune 
Verdal kommune 
Meråker kommune 
Tydal kommune 
Røros kommune 

 
Förstärkningsresurser som bjuds in till de årliga rådsmötena 

Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 
Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt  
Trøndelag heimevernsdistrikt nr. 12 
Norra Militärregionen 
Norrbottensregemente Fältjägargruppen /14. Hv.bataljonen 

 
I övrigt bjuds de myndigheter in som är relevanta med hänsyn till mötesagendan till de årliga mötena. 
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Bilaga 2 
Gränsräddningsrådets arbetsformer 
Ett årligt möte skall regelbundet genomföras i Gränsräddningsrådet. Vart femte år skall detta möte 
kombineras med en övning som involverar relevanta medlemmar på båda samhällsnivåer, det vill säga 
län/fylke och kommun/kommune. Utöver de regelbundna mötena/övningarna kan särskilda möten 
genomföras vid behov. Efter varje möte/övning skall minnesanteckningar/rapporter utarbetas som ska 
sändas ut till samtliga medlemmar. 
Gränsräddningsrådet leds av Länsstyrelsen Jämtlands län/Statsforvalteren i Trøndelag i turordning. 
Funktionstid är ett år.  
Länsstyrelsen och Statsforvalteren med tillägg av Helse Midt- Norge RHF och Region Jämtland Härjedalen 
utgör Gränsräddningsrådets arbetsutskott. Av de uppgifter som åligger arbetsutskottet kan särskilt 
nämnas planering av regelbundna möten/övningar. Andra medlemmar i Gränsräddningsrådet kan 
adjungeras till arbetsutskottet efter behov. 
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Bilaga 3 
Historik 
Med Nordiskt Räddningstjänstavtal av 20 januari 1989 som grund genomfördes 11 – 12 december 1992 
ett möte i Stjørdal med deltagare från Jämtlands län och fylkena i Trøndelag. Det beslutades då att 
genomföra ett nytt konstituerande möte i Storlien 22 april 1993. 
Vid detta möte deltog de tre dåvarande gränspolisdistrikten på norsk sida det vill säga Inntrøndelag, 
Namdal och Uttrøndelag samt de dåvarande polisdistrikten på svensk sida, det vill säga Sveg och 
Östersund. Dessutom deltog Länsstyrelsen i Jämtlands län, Meråkers lensmannsdistrikt, Fylkeshelsechefen 
i Nord-Trøndelag, Medisinsk nødmeldetjeneste i Nord-Trøndelag, Helse- og sosialtjenesten i Sør-
Trøndelag, SOS-alarm i Östersund samt räddningscheferna i Härjedalens och Åre kommuner. 
Vid mötet beslutades att: 

• bilda ett gränsräddningsråd 
• rådets övergripande uppgift skulle vara att arbeta för ett bättre utnyttjande av personal- och 

materielresurser i gränsområdet 
• rådets arbete skulle vara av övergripande karaktär och därför arbeta med grupper som skall 

utreda och behandla de problemställningar som tas upp. 
• rådet skulle ta initiativ till lokalt samarbete, utbildning, ömsesidiga besök och lokala övningar. 

Rådet skulle genomföra erfarenhetsutbyte efter större olyckor och räddningsaktioner med tanke på att 
förbättra gränssamarbetet. Det beslutades också att rådet i huvudsak skulle bestå av de organisationer 
som deltagit i mötet. 
Under perioden 1993–1997 genomfördes regelbundet ett större möte årligen i gränsräddningsrådet. Efter 
hand kom även Fylkesmannen i Nord-Trøndelag in i detta arbete. 
Under tiden 1998 fram till hösten 2003 gjordes flera försök att genomföra möten men de blev alla 
inställda. Under denna period skedde stora förändringar på organisationen hos 
räddningstjänstmyndigheterna på båda sidor av gränsen, något som kan vara orsaken till att 
mötesverksamheten icke lät sig genomföras. 
I oktober 2003 togs emellertid initiativ till att genomföra ett nytt möte bland annat för att diskutera om 
gränsräddningsrådet skulle fortsätta eller inte. Resultatet blev att rådet skulle leva vidare och att de 
organisationsförändringar som hade skett skulle vara avgörande för vilka organisationer som skulle vara 
medlemmar i rådet. Det beslutades även att ordförandeskapet skulle cirkulera mellan Länsstyrelsen i 
Jämtlands län och Fylkesmännen i Sör- och Nord-Trøndelag. 
 
2004 genomfördes två möten i Gränsräddningsrådet – den 25–26 maj i Edsåsdalen och 17–18 november i 
Röros. Vid mötet i Röros beslutades att utarbeta ett samarbetsavtal mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län, 
Fylkesmannen i Sör-Trøndelag och Fylkesmannen i Nord-Trøndelag med huvuduppgift att vara 
utgångspunkt för verksamheten i Gränsräddningsrådet.  
Kungen i statsrådet tar den 20 maj 2016 beslut om att slå samman fylkesmannaämbetet i Sör- Trøndelag 
och fylkesmanna ämbetet i Nord- Trøndelag till ett ämbete från och med 1 januari 2018. Nord- och Sör-
Trøndelag fylkeskommuner slås samman till Trøndelag fylke samma datum. 
Samarbetsavtalet skall också redogöra för Gränsräddningsrådets vision, avsikt, medlemmar, arbetsform, 
mötesfrekvens samt ramar för gemensamma övningar och information om pågående projekt. 
Första utgåvan av samarbetsavtalet undertecknades i Trondheim 31 augusti 2005. 
 
 


