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Krisekommunikasjon 
 

Innledning  
 
Kommunikasjon er en svært viktig del av beredskapsarbeidet både før, under og etter 
hendelser. En rekke studier av ulike kriser viser at mellom 70 og 80 prosent av 
krisehåndteringen består i å formidle informasjon i en eller annen form. Når ledelsen ser 
verdien av en velfungerende informasjons- og kommunikasjonsberedskap og har nødvendig 
kompetanse til å utnytte denne optimalt, kan krisekommunikasjon fungere som et strategisk 
verktøy for ledelsen. 
 
I en krise settes virksomhetens ledere, ansatte, deres strategiske evne og beredskap på 
prøve. Det går som regel kort tid før media eller andre berørte aktører kommer på banen. 
Takles ei krise dårlig, vil dette slå raskt tilbake på både virksomhetens ansatte og dens 
ledere.  
I en normalsituasjon med tid til å vurdere ulike tiltak vil de fleste ledere håndtere forskjellige 
utfordringer på en god måte. I en krise er det derimot nesten alltid knapphet på tid.  
Vi rekker ikke å veie for og imot i særlig grad. Dessuten blir vi også ofte personlig stresset av 
hva som nettopp har skjedd. Dette kan redusere evnen til å tenke like klart som vi pleier. 
Knapphet på tid og viktigheten av å fatte de riktige beslutningene tidlig i krisen, understreker 
nødvendigheten av å forberede virksomheten på de utfordringer som kan oppstå. Vi trenger 
et forsprang, noe vi kan få ved å ha "tenkt på forhånd". 

Planprosessen 

En krise har i hovedsak tre faser:  

• Før krisen  
• Under krisen (akuttfasen)  
• Etter krisen  

Planprosessen forbereder oss først og fremst på selve akuttfasen. Prosessen har også som 
mål å gi oss kunnskap som kan virke forebyggende eller redusere krisens konsekvenser for 
dem som rammes. Prosessen vil videre kunne bidra til å få oversikt over hvilke typer 
risikoinformasjon vi bør eller kan sende ut eller gjøre tilgjengelig i forkant av en krise.  
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Risikokommunikasjon 
”Risikokommunikasjon er å kommunisere om mulige, uønskete hendelser og situasjoner som 

kan oppstå og som kan medføre skade på liv, helse, miljø og verdier. Hensikten er å gjøre 

mottakerne oppmerksomme på mulige risikoer og endre atferd, slik at disse hendelsene ikke 

inntreffer eller at de negative konsekvensene blir mindre.”  (FAD, 2009, s.17) 
 
Et godt eksempel på slik risikokommunikasjon er varslingsplakaten som er gitt ut flere 
ganger til befolkningen i Grenland for at de skal agere riktig ved store hendelser som 
innebærer befolkningsvarsling (For å se plakaten klikk på lenken nedenfor): 
http://www.grenlandssamarbeidet.no/Dokumenter/Grenlandsberedskap.no/Varslingsplakat
en%20-%20endelig%20utgave.pdf  
 
Varsling 

Varsling er informasjonsformidling til beredskapsaktører og/eller befolkningen for å utløse 
forhåndsplanlagte prosedyrer/beredskapstiltak og ønsket atferd. Varslingen bør/skal veilede 
om den kommende krisekommunikasjonen. Et eksempel på varsling er utløsing av 
tyfonsignalet ”Viktig melding - lytt på radio” i Grenland, hvor ønsket atferd for befolkningen 
og kanal for ytterligere informasjon (NRK P1) er beskrevet på Varslingsplakaten. 
 Viktige dokumenter i fm varsling 

• Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal (DSB, 2009) 

• Regionale retningslinjer for varsling til kommunene i Telemark (FMTE, 2012) 
• Overordnet plan for krisehåndtering og varsling ved ulykker på industriområdene på 

Herøya og Rafnes/Rønningen i Grenland (KBR, 2013) 
 

Krisekommunikasjon 

”Krisekommunikasjon handler om å gi innbyggere rask og konkret informasjon som gjør dem 

i stand til å håndtere en uønsket hendelse best mulig. Kommunikasjonen skal synliggjøre 

ansvarsforhold, myndighetskoordinering og opplyse hvor berørte kan få ytterligere 

informasjon og eventuelt hjelp og støtte.” (FAD, 2009, s.18) 
 

Kanaler for krisekommunikasjon 
For at samfunnet skal være godt forberedt på å takle en krisesituasjon, er det avgjørende at 

innbyggerne er informert om hvilken risiko de til enhver tid står overfor. Innbyggerne må 

være klar over hvordan de på best mulig måte kan forebygge kriser og hvordan de skal 

opptre og håndtere situasjonen dersom krisen inntreffer. Det finnes i dag mange ulike 

kanaler og virkemidler som kan tas i bruk for å informere befolkningen om krisesituasjoner. 

Valg av kanaler avhenger av hvilke krisesituasjoner en står overfor, hvem som er 

målgruppene og hvilke kanaler som er tilgjengelig. (Meld. St. 29, side 64) 

Merk! Sårbarhet knyttet til tekniske løsninger for kommunikasjon omtales i eget kapittel – 
Bortfall av elektronisk kommunikasjon. 
 
Internett 

Alle etater/virksomheter kan og bør benytte egne nettsider som en sentral 
kommunikasjonskanal mot befolkningen. De som har dette kan benytte kriseweb. De som 
har tatt i bruk sosiale medier og har kapasitet kan også bruke disse som 
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kommunikasjonskanaler. Fylkesmannen, Sivilforsvaret og kommunene har tatt i bruk det 
nettbaserte krisestøtteverktøyet CIM, og flere etater vurderer dette. 
 

I en krisesituasjon skal nettstedet www.kriseinfo.no være den nasjonale hovedkanalen for 
informasjon fra myndighetene om den pågående krisen. Det utarbeides (vinteren 2013) 
retningslinjer for kommunikasjon og samordning mellom Kriseinfo og regionale/lokale 
myndigheter. 
 

Radio/TV 

Etter kringkastingsloven § 2-4 plikter kringkastere å sende meldinger fra statsmyndigheter 

når det har vesentlig betydning. Nærmere regler om NRKs forpliktelser er fastsatt i forskrift 

av 6. oktober 1989 nr. 4154 om virksomheten i Norsk rikskringkasting under beredskap og i 

krig. Etter forskriften § 1 første ledd plikter Norsk rikskringkasting «å treffe særskilte 

beredskapstiltak for å sikre at informasjon fra regjeringen når befolkningen under beredskap 

og i krig.» (Meld. St. 29, side 65) 

Lokalradioavtalen gir politimesteren og fylkesmannen mulighet til å få sendt viktige 
meldinger til publikum gjennom NRK’ regionale sendinger, som også sendes ut på de 
lokalradioene som omfattes av avtalen (Se oversikt over lokalradioer i Telemark bakerst i 
dette dokumentet). 
 
Tinn kommune høstet svært gode erfaringer med samarbeidet med lokalradioen under 
uværet våren 2004. Dette var en meget god kanal for løpende og lokalt tilpasset informasjon 
som uten stor ressursbruk kunne nå store deler av befolkningen i kommunen. Ved å sikre 
nødstrøm til sender(e) vil det også kunne være en meget robust informasjonskanal. 
Kommunene i Telemark bør vurdere å gjøre avtaler med aktuelle lokalradioer om samarbeid 
i beredskapssituasjoner. 
 
Telefoni/sambandsløsninger 

Alle etater/virksomheter må vurdere egne behov for tele-/sambandsløsninger til 
krisekommunikasjonen, både internt og mot samarbeidspartnere, og mot befolkningen.  
Aktuelle tele-/sambandsløsninger vil blant annet være: 
 

• Analoge telefoner 
• Digitale telefoner 
• IP-telefoni 
• Skype/tilsvarende 
• Mobiltelefoner (mange leverandører av telefoni, 3 leverandører av infrastruktur) 
• Satelittelefoner (flere leverandører, ulike tekniske løsninger og egenskaper) 
• Nytt nødnett www.dinkom.no (skal være på plass i Telemark i 2014) 
• Norsk Radio Relæ Liga 
• Jaktradioer/sikringsradioer 

• Andre sambandsnett (kraft/tele/bane/annet) 
 
Varsling/befolkningsvarsling 

• Tyfoner (Skien, Porsgrunn og Bamble) 

• SMS/talemelding 
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Roller og ansvar 

 
Kommunikasjonen før, under og etter kriser skal i utgangspunktet bygge på de samme 
prinsippene som samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet for øvrig: 
Ansvar, nærhet, likhet og samordning. (Meld. St. 29 2011-2012 Samfunnssikkerhet) 
 
Utover den enkelte etat/virksomhets ansvar for eget beredskapsarbeid etter disse 
prinsippene så er det en grunnleggende todeling i det regionale ansvaret for håndteringen 
(inkludert informasjonsarbeidet) i kriser. 
 
Redningstjeneste  

Redningstjeneste er definert som den offentlig organiserte virksomheten som utøves ved 
øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- 
eller faresituasjoner, og som krever koordinering.  
Politiet har ansvaret for redningstjeneste. Politiets ansvar for å iverksette og organisere 
redningsinnsats er hjemlet i politiloven §27. Ved ulykker som ikke er redningstjeneste skal 
politiet organisere og koordinere hjelpeinnsatsen inntil ansvaret blir overtatt av en annen 
myndighet (politiloven §27 tredje ledd). 
Politimesteren kan i redningsarbeidet støtte seg på redningsledelsen – utpekte 
representanter for aktuelle offentlige, private og frivillige organisasjoner fra nærområdet.  
 
Samordning 

Under omfattende krisesituasjoner i fred vil en rekke statlige etater på regionalt nivå og 
kommuner bli involvert i krisehåndteringen. For å få best mulig effekt ut av tiltakene som 
iverksettes for å berge materielle verdier og å redusere skadeomfanget, vil det ofte være 
nødvendig å samordne innsatsen. 
Fylkesmannen har ansvaret for regional samordning mellom kommunale og statlige 
ressurser ved kriser i fred, jf. kgl. res. 12. desember 1997. Fylkesmannen skal også søke å 
avklare hvilket organ som skal ha ansvaret for håndteringen i situasjoner der politiet eller 
andre etater ikke aksjonerer. 
Fylkesberedskapsrådet er fylkesmannens viktigste samordningsorgan, både i det 
kriseforebyggende arbeidet og under krisehåndtering. 
 
Oppgave- og ansvarsdelingen og kontakten mellom Fylkesmannen i Telemark og Telemark 
politidistrikt er beskrevet i egen avtale, sist revidert i 2009: 

• Retningslinjer for regional samordning i Telemark ved kriser og katastrofer i fred 
 
Kommunene har ansvar for viktige beredskapsressurser på lokalt nivå, inkludert 
redningsressurser på brann- og helseområdet, og har ofte primæransvaret for å håndtere 
ulykker som ikke er redningstjeneste. Kommunene skal opprettholde normale 
samfunnsfunksjoner og tjenesteytelser, informere befolkningen og media, og særlig sørge 
for funksjoner av betydning for innsatsen som settes inn. 
 
Oppgave- og ansvarsdelingen og kontakten mot kommunene er beskrevet i eget dokument, 
sist revidert i 2004. 

• Prinsipper for oppgave- og ansvarsdelingen mellom Fylkesmannen, politiet og 
kommunene ved kriser og katastrofer i fredstid 
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Fylkesmannens samordning av kriseinformasjon 
Fylkesmannen er pålagt et spesielt ansvar for samordningen av kriseinformasjonen i fylket. 
 
I kgl. res. av 12. desember 1997 Retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved kriser og 

katastrofer i fred står det blant annet: 
 

”Samordning av informasjon 
Kommuner, fylkeskommuner og statlige regionale etater skal innenfor eget ansvarsområde 

sørge for nødvendig informasjon til publikum og media. Det påligger fylkesmannen aktivt å 

bidra til at informasjonen på regionalt nivå er enhetlig og samordnet. Fylkesmannen 

etablerer rutiner for slik samordning gjennom fylkesberedskapsrådet.” 
 

I kgl. res. av 17. februar 2006 Atomulykkesberedskap. Sentral og regional organisering står 
det blant annet: 
 

”Fylkesmannen er Kriseutvalgets regionale ledd. Fylkesmannen skal gjennom tilrettelegging 

og veiledning medvirke til at regionale og lokale etater etablerer nødvendige planer som del 

av samordnet planverk. I forbindelse med en atomhendelse skal Fylkesmannen sørge for 

koordinering og bidra til iverksettelse av samordnede tiltak regionalt og lokalt. Dette gjelder 

både beskyttelsestiltak og formidling av informasjon til presse og publikum.” 

 

I kgl. res. av 18. april 2008 Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til 

Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard står det blant annet: 
 

”Fylkesmannen skal….ha planer for informasjonsberedskap for å ivareta helhetlig og 

samordnet informasjon til befolkningen.” 

 

 

• Krisestaben – FM-Info 
For å håndtere Fylkesmannens oppgaver og rolle i krisehåndtering har embetet en Krisestab 
der det inngår en egen informasjonsseksjon (FM-Info). Denne seksjonen består av 
medlemmene i Kommunikasjonsgruppa, som er en av embetets tverrgående faggrupper. 
 

• Krisekommunikasjonsnettverket 
Fylkesmannen har, for å følge opp oppgavene som er skissert ovenfor, etablert et 
krisekommunikasjonsnettverk med deltakere fra etatene/virksomhetene i 
Fylkesberedskapsrådet og kommunene.  
 
Fra formålsbeskrivelsen i mandatet: 
- Nettverket skal arbeide for å vedlikeholde og forbedre kunnskapen om og kompetansen 
innenfor kriseinformasjon og krisekommunikasjon hos medlemmene, og derved styrke den 
samlede krisehåndteringsevnen i fylket.  
- Nettverket skal tilrettelegge for og gjennomføre gjensidig utveksling av informasjon, 
samordne planverk og initiere felles kompetanseutvikling. 
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Forebyggende tiltak  
 

Fylkesmannen • Skal ha planer for informasjonsberedskap for å ivareta helhetlig 
og samordnet informasjon til befolkningen 

 
Politiet • Skal ha planer for å ivareta overordnet informasjonsansvar ved 

redningstjeneste 
 

Sivilforsvaret • Skal drifte tyfonanlegg i kommunene Bamble, Porsgrunn og 
Skien 

 
NRK • Skal ha planer for å bistå myndighetene med kriseinformasjon 

til befolkningen 
• Skal følge opp nærradioavtalen 
 

Kommunene • Skal ha plan for kommunikasjon med befolkningen, media og 
egne ansatte (Forskrift om kommunal beredskapsplikt §4e) 

• Bør ha avtale med lokalradio 

 

Berørt(e) 

virksomhet(er) 

• Skal ha planer for kommunikasjon med myndighetene, 
”naboene”, egne ansatte og deres pårørende, eventuelle 
passasjerer (transportbedrifter) og besøkende 

 

Krisehåndtering   
 

Fylkesmannen • Skal legge til rette for informasjonsutveksling mellom berørte 
aktører når en krise er oppstått (PBS I, side 65) 

 
Politiet  • Ansvarlig for befolkningsvarsling 

• Ansvarlig for varsling av pårørende til savnede og omkomne 
• Skal kommunisere med samarbeidspartnere og befolkningen 
 

Kommunene • Skal informere befolkningen og media 

 

Sivilforsvaret • Kan bistå med rodetjeneste, oppsøke husholdninger med 
informasjon 

 
Berørt(e) 

virksomhet(er) 

• Skal informere myndigheter, ”naboer”, egne ansatte og deres 
pårørende, eventuelle passasjerer og besøkende 

 
www.kriseinfo.no  • Skal formidle og etterspørre/bidra til å samordne 

kriseinformasjon fra sentrale/regionale/lokale myndigheter 
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Kilder og henvisninger  
 
Lover, forskrifter, veiledere, planer  m.v. 

 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2009) Retningslinjer for varsling og 

rapportering på samordningskanal 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010) Nasjonal sårbarhets- og 

beredskapsrapport (NSBR)  
• FOR 2011-08-22 nr 894: Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
• Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 16. oktober 2009: Statens 

kommunikasjonspolitikk 
• Fylkesmannen i Telemark (2012) Regionale retningslinjer for varsling 
• Kgl. res. 12. desember 1997: Retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved 

kriser og katastrofer i fred 
• Kgl. res. 17. februar 2006: Atomulykkesberedskap. Sentral og regional organisering 
• Kgl. res. 18. april 2008: Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til 

Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard 
• Meld. St. 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet Oslo: Det Kongelige Justis- og 

beredskapsdepartementet 
• Politidirektoratet (2011) PBS I Politiets beredskapssystem del I – Retningslinjer for 

politiets beredskap 
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Lokalradioer i Telemark 

De som ikke er medlemmer av Norsk lokalradioforbund (nærradioavtalen) er understreket.  
 

Hjalarhornet (Kviteseid, Nissedal og Seljord) 
Postboks 3, 3840 SELJORD 
Telefon: 35052005 
E-post: mikkel@rlink.no   www: http://www.hjalar.no/ 
 
Radio Vest-Telemark (Fyresdal, Vinje og Tokke) 
3864 RAULAND 
Telefon: 35062920 
Faks: 35062921 
E-post: studio@radiovt.no 
www: http://www.radiovt.no/ 
 
Radio Grenland (Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan) 
Pb 1543 Down Town, 3902 PORSGRUNN 
Telefon: 35930330  
E-post: post@radiogrenland.no  www: http://www.radiogrenland.no/ 
 
Hallo Kragerø (Kragerø) 
Frydensborgveien 4a, 3770 Kragerø 
Telefon: 35980000 
 
Drangedal Nærradio (Drangedal) 
3750 DRANGEDAL 
Telefon: 35998400 
Faks: 35996767 
E-post: drangedalsradioen@dean.no 
 
Radio Midt-Telemark (Notodden, Bø, Nome og Sauherad) 
Stasjonsvegen 31c, 3800 Bø i Telemark 
Telefon: 35954343 
E-post: radio@rmt.no  
 
Radio P5 Telemark (Notodden, Bø, Nome og Sauherad) 
Kongsbergveien 104, 3681 Notodden 
Telefon: 35010000 
E-post: post@radiop5telemark.no  www: http://www.radiop5telemark.no 
 
Radio Rjukan (Tinn og Hjartdal) 
Pb 4, 3661 RJUKAN 
Telefon: 35082420 
Faks: 35082421 
E-post: post@radiorjukan.no   www: http://www.radiorjukan.no/ 
 
 


