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1. Innledning 
Informasjonsplanen viser hvilke ressurser (materiell/mennesker) som står til rådighet for 
kriseledelsen.  

1.1 Målsetting for informasjon i krisesituasjon 
Ved kriser er informasjonsbehovet stort, og målsettingen for informasjon i kriser er at den skal gis 
hurtig og korrekt til:  

- kommunale organ 
- rammede – involverte i krisen (skadde/overlevende/evakuerte) 
- pårørende / enkeltpersoner 
- befolkning generelt  
- mediene 

 
1.2 Overordnede informasjonsprinsipper 

• Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at 
informasjon blir gitt – korrekt, raskt og målrettet 

• Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og fremstå som enhetlig for mottageren 
• Informasjon skal komme aktivt fra den som har ansvaret 
• Informasjon skal følge vanlige kommandolinjer for melding i systemet 
• Informasjon skal bygge på dialog med omverdenen 

 
Ordfører er Skaun kommunes talsperson utad overfor media, mens rådmann har det overordnede 
administrative informasjonsansvar. 
 
Kriseledelsen skal holde seg orientert om krisens utvikling og opprette informasjonskanaler slik at 
all informasjon gis riktig og ensartet. 
 
1.3 Informasjonsflyt-/rutiner 
Intern informasjon er: 
Informasjonsflyt / kommandolinjer for informasjon mellom kriseledelse, kommunens øvrige 
organer og de involverte i krisen på stedet.  
 
Ekstern informasjon er: 
Informasjonsflyt / kommandolinjer for informasjon mellom kriseledelse, pårørende, befolkning 
generelt og mediene.  
 
Kriseledelsen skal selv, eller bemyndige andre i informasjonssystemet til å: 

- Ta direkte kontakt med involverte (rammede og pårørende) 
- Gå direkte ut på/i mediene 
- Holde informasjonsleddene oppdaterte 
- Lede pressekonferanser 

 
Teknisk tilrettelegging avklares med informasjonsansvarlig og er servicekontorets ansvar etter 
beskjed fra kriseledelsen. 
 



2. Informasjonskontor for pårørende, publikum og medier 
2.1 Informasjonskontor 
Informasjonskontor: 
Informasjonskontor opprettes i Skaun rådhus, Servicekontoret, 1. etasje. I det videre benyttes 
informasjonskontor som begrep for å definere funksjonen, informasjonskontoret er identisk med 
Servicekontoret. 
 
Telefonlinje inn til informasjonen er: 
- Sentralbord:  72 86 72 00 /  404 17 203 / 404 17 202 
 
Kommunestyresalen / kantina i Skaun rådhus, 3. etasje, opprettes og benyttes til henholdsvis 
pressekonferanse og mottak/venterom for pressen.  
 
2.2 Ved evakuering 
Ved evakuering av mennesker skal informasjonsansvarlig el. en (eller flere) repr. fra 
Servicekontoret være til stede ved mottaket og håndtere informasjonsansvaret. 
Informasjonsansvarlig eller dennes representant skal sammen med medisinsk ansvarlig regulere 
forbindelse mellom evakuerte og mediene.  
 
2.3 Ansvar for ledelse av informasjonskontoret 
Ordfører er Skaun kommunes talsperson utad overfor media, mens rådmann har overordnet 
administrativt ansvar for informasjon. Informasjonsansvarlig er leder ved Servicekontoret. Leder 
for Servicekontoret har ansvar for den interne informasjonsflyten, samt ekstern 
informasjonsformidling i tråd med kriseledelsens instruks.  
 
Informasjonsansvarlig skal, etter samråd med kriseledelsen, gi beskjed om hvilke opplysninger som 
kan gis til publikum/pårørende fra informasjonskontoret (Servicekontoret). Leder for 
Servicekontoret skal gi tilbakemelding til kriseledelsen på hvordan leder oppfatter 
informasjonsbehovet.  
 
2.4 Informasjonskontorets (Servicekontoret) oppgaver 

1. Gi informasjon til pårørende / publikum etter oppdrag fra kriseledelsen 
2. Gi mediene informasjon om pressekonferanse, utlevere pressemeldinger fra kriseledelse og 

henvise mediapersoner til kantina hvor de kan vente på ny informasjon 
3. Henvise pårørende til rette vedkommende / sted (kriseteam) 
4. Henvise publikum til sted hvor de kan vente på videre informasjon 

 
Informasjon til pårørende som kommer til Skaun kommune / kriseledelse 
Håndtering: 
Psykososialt kriseteam kontaktes og etableres, jf. retningslinjer for psykososialt kriseteam i Skaun 
kommune. Leder av psykososialt kriseteam skal ha fortløpende kontakt med kriseledelsen. Leder av 
psykososialt kriseteam innkaller betjening i henhold til retningslinjene.  
 
2.5 Informasjon etter krisen 
Kriseledelsen vurderer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med førstelinjetjenesten 
– informasjonskontoret (Servicekontoret) og kriseteamet som har fanget informasjonsbehovet.  
 



3. Informasjonskanaler 
 
Radio: 

- NRK Trøndelag 
- NRK P1 

 
TV: 

- NRK Trøndelag 
- TV-Trøndelag (TV-Norge) 

 
Lokalaviser: 

- Trønder Bladet 
- Sør-Trøndelag 
- Adresseavisa 

 
Internett: 

- http://www.skaun.kommune.no 
- Intern mail til ansatte i kommunen 

 
Intranett 
 
4. Ressursliste / telefonliste 
Navn Telefon Mob.nr.  Telefax E-post 
NRK Trøndelag 73 88 12 01 

73 88 12 01 
 73 88 12 66 trondelag@nrk.no 

TV-Trøndelag 
(TV-Norge) 

    

NRK P1 23 04 80 00   nyheter@nrk.no 
     
TrønderBladet 72 87 83 70  72 87 83 71 tronderbladet@tronderbladet.no 
Sør-Trøndelag 72 45 25 61 907 72 300 72 45 25 62 Nyhets.redaksjonen@avisa-st.no 
Adresseavisen 72 50 50 50  

07200 
 72 50 15 00 webred@adresseavisen.no 
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