
 
 
 
AGENDA FOR AG MØTE   
I MARIEHAMN, ÅLAND 21.10.08 
 
1. Åning av møte 

Ordfører for AG i Mariehamn Tuula Kuusela Finland ønsket alle velkommen og erklærte møtet 
for åpnet. Islands deltager kunne dessverre ikke delta. 
 

2. Informasjon om møtearrangementet:  
Ingen spesiell informasjon 
 

3. Godkjenning av agenda for AG 
Agenda godkjentes. 
 

4. Gjennomgang av referat fra forrige AG i mai. 
Dette ble uteglemt. 
 

5. Genomgang av dokumententer som følger:  
 
5.1 Rapport fra arbeidsgruppen 
Det ble presisert at alle partene må informere lead country i god tid for plenum slik at lead country har 
god tid til å forberede en samlet presentasjonen til både AG og plenum i god tid 
 
5.1.1 Framtidens kommunikasjonsmiddel. 
Norge som lead country vil rapportere til plenum i en samlet rapport. 
Forslag fra AG til Plenum: Ønsker å følge utviklingen videre. 
 
5.1.2 Status angående kjemiske og biologiske bekjempningsmiddel. 
Norge informerer plenum i morgen ang. JIP, som omhandler videreutvikling av oljevern i kyst- og 
strandsonen, prosjektet omhandler bl.a. strandrensemidler. 
Forslag fra AG til Plenum: AG ønsker å fortsette arbeidet med å holde plenum informert om 
utviklingen med kjemiske og biologiske bekjempningsmidler. 
 
5.1.3 Tiltak mot ulovlige utslipp 
Danmark som lead country vil rapportere til plenum en samlet rapport fra partene. 
Forslag fra AG til Plenum: Følge utviklingen videre på området og avrapportere til Plenum. 
 
5.1.4 Nytt om manualen og hjemmesiden 
Norge og Island har oppdatert sine sider under kapitel 4. Sverige holder på å oppdatere sine sider nå. 
Finland må også oppdatere sine nasjonale sider under pkt. 4. Ønske fra AG til Plenum om å få en fast 
dato for dokumenter til manualen som skal oppdateres på hjemmesiden. Dette gjelder også 
oppdateringer av øvelsesoversikten forslag til dato: 1.mai.  
Dokumenter som skal presenteres på plenum må sendes til lead contry iløpet av august slik at lead 
country får tid til å forberede en samlet presentasjon som sendes sekretariatet iløpet av september.  



Forslag fra AG til Plenum: Manualen forandres under punkt 2.2 arbetsordning  for Københavnavtalen, 
partene oppdaterer kapittel 4. 
 
5.1.5 Manualen: Felles flygninger 
Sverige som lead country rapporterer til plenum om at ingenting har skjedd siden siste plenum, men at 
AG ønsker å fortsette utviklingen videre. 
 
5.1.6 Skipsvrak med olje og skadlige emner. 
Norge rapporterer om sitt notat i morgen på Plenum om hvilke vrak det jobbes med. 
Finland avrapporterer til plenum om arbeidet under sommeren 2008 med M/A Jut’n Feldman 
Chalmers vraksaneringsrapport er kommet og oppdraget strykes fra oppdragslisten.  
Forlag fra AG til Plenum: Norge fortsetter som lead country og avrapporterer til plenum 
 
5.1.7 Erfaringer fra håntering av skipsulykker.  
De hendelsene som har skjedd under 2007 vil bli avrapporter til plenum under pkt. 6.3 bl.a. Federal 
Kivialina (N) Statfjord A (N)og Guadalajara (S). 
 
5.1.8 Analyse av russiske oljer. 
EU-Prosjektet er avsluttet og blir presentert under Helcom i neste uke. Faktura blir sendt avtalelandene i 
nærmeste fremtiden. 
Forslag fra AG til Plenum: Sverige som lead-country distribuerer rapporten når den er klar. 
 
5.1.9 Olje i is 
Norge informerer plenum i morgen angående utsendt notat om JIP. Sekretæren har sendt en henvendelse 
om at partene i KBH avtalen ønsker å være observatører under øvelsen.  
 
5.1.10 Beredskap mot bekjempning av olje med høy viskositet  
Dette punktet har ligget i bero i 2008 pga. Ressursmangel. 
Sverige har sendt et prosjektforslag til sekretæren for HLG for å søke finansiell støtte til videre arbeid 
men har ikke fått noe svar. 
Forslag fra AG til Plenum: Sverige følger opp søknaden. 
 
5.1.11 Beredskap mot kjemikalieulykker 
Danmark og Norge overveier en table top som skal foregå i Fredrikshavn forhåpentligvis iløpet av  2009 
med forbehold om  ressurser. 
 
5.4 Beredskapsanalyse for Skagerrak og Kattegatområdet. (ad hoc) 
Norge holder en kort orientering for Plenum om Oscar-modellen ang. risiko og sårbarhetsanalyse.  
Sverige informerer i morgen på plenum om arbeidet som er påbegynt i Helcom på dette arbeidet. 
 
6.Aktuell information från parterna 

6.1 Danmark 
a) Ny struktur i forsvaret, ny politireform og kommunereform 
b) utslipp som drev ut i Øresund og samarbeidet ved den svenske kystvakgen. 
c) Usdensense av personell til Ukraina. 
d) Planer om nye skip som kan håndere olje i is. 
e) Ny struktur i SOK 
 



 
 
 
Færøyene. 
a) Struktur og kompetanseendringer. 
 
6.2 Finland 
a) Arbeidsgruppens sluttrapport om oljebekjepning på åpent hav. 
b) Kartleging av utrusning for beredskap av storolykker i Finska viken.  
c) Oljetransport i finske havner. 
 
6.3 Norge 
a) Ny beredskapsdirektør J. M. Ly. 
b) Økning i budsjettet. 
c) Arbeidet med vraket Murmansk 
d) Overvåkningsflyet 
e) Nødlossepakkene 
f) prøvetakingskoffertene og innholdet 
g) Nødhavner 
h) Nye fartøy 
i) Statfjord A hendelsen 
j) Federal Kivilina 
.  
6.4 Sverige 
a) Status ang nye fartøy 
b) 4 nye miljøfartøy 
c) alle tre nye flyplan er levert 
d) Konsekvensanalys for beredskap ikke å få 5 miljøfartøy 
e) Studiebesøk i finska viken. 
f) Ny generaldirektør 
g) Svenska redningsverket slåes sammen med krisberedskapsmyndigheten og overstyrelsen for 
     psykologisk forsvar til en ny myndighet fra årsgiftet. 
h) Planlagt oljeboring i Østersjøen. 
i) Hendelsen Guadalajara. 
 
6.5 Island 
Islands representant var dessverre ikke tilstede. 

 
Statistik 
Alle land rapporterer sin statistikk etter følgende rekkefølge. 
 7.1 Danmark 
 7.2 Finland 
 7.3 Norge  
 7.4 Sverige 
 7.5 Island 
 



8. Statusen innen andre avtaler. 
Informasjon fra andre internasjonale avtaler avrapporteres etter fast mønster. 

          8.1 Bonn Agreement (N) 
 8.2 HELCOM (S) 
 8.3 EU (S) 
 8.4 Arktiskt samarbete (EPPR (F), Danmark-Canada (Dk)) 
 8.5 Swedenger planen (Dk) 
 8.6 OPRC (S) 
 8.7 Andre avtaler (Norge-Ryssland, Finland-Ryssland, Finland-Estland, NORBRIT) 
 8.8 Offshore verksamhet (N) 
  

9. Operativa øvelser/alarmeringsøvelser 
9.1 Rapport fra øvelsene. 
SV/KRN-Fin Olje i is i Härnosand, Sverige informerer. 
DK-KRS i Kadettrennan i uke 44.i 2007 
DK-KRV-N Ålbaek-bukt uke 34 
Når det gjelder alarmeringsøvelser må alle bli flinkere å rapportere fra alarmeringsøvelser. 
 

 10. Øvelsesoversikten. 
Øvelsesoversikten  fra 2007 – 2010 er lagt ut på hjemmesiden. 
Forlag til kommende års øvelser skal sendes til sekretæren  innen 1. mai 

 
 11. Annet 

Det har kommet inn en forespørsel fra Rädningsverket om å danne en Ad. Hoc gruppe for å finne 
nye emner til å simulere olje istedet for popcorn. AG v/Sverige  undersøker grunnen til dette 
nærmere. 

 
 12. Kommende møter 
 Plenum 22- og 23. oktober, AG 23. oktober etter Plenum  
 AG i Norge i uke 10/09. Norge kommer tilbake til møtested nærmere møtestart. 
 Plenum neste år i Danmark uke 43/09, 21. og 22. oktober. 
 
 Møtets avslutning. 
 Tuula takket for et vel gjennomført møte og ønsket alle velkommen til plenumsmøte i morgen,  
 22.10. 


