
Meeting Book: Porsgrunn kontrollutvalg (31.10.2017) 

Porsgrunn kontrollutvalg 

Date: 2017-10-31T09:00:00 

Location: Porsgrunn Rådhus møterom 3 etg. 

Note: 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 

Dato: 31.10.2017 kl. 9:00 – 13:00  

Møtested: Porsgrunn Rådhus møterom 3 etg.  

Arkivsak: 17/00045  

Arkivkode: 033   

 

Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no eller  

pr.tlf 90 11 45 43. 

 

 

Innkalles: 

Sak 33/17 TKR IKS V/Kirsti Torbjørnson    Kl: 09:00 

Sak 34/17 Beredskapsleder Fred Inge Skjærum  Kl:10:00 

Sak 35/17 Kommuneadvokat Randi Gro Thuland og kommunalsjef for by og kulturutvikling Øystein Brinck  

Kl:11:30 

 



Saksliste
 

Møteinnkalling 

6/17 Godkjenning av møteinnkalling 31.10.2017 3

 

Møteprotokoll 

7/17 Godkjenning av protokoll 26.09.2017 4

 

Saker til behandling 

33/17 Bestilling av prosjektplan på selskapskontroll 16 

34/17 Orientering om beredskapsplan - Porsgrunn kommune 44 

35/17 Orientering om saksbehandling ifm eiendomssaker 119 

36/17 Orientering fra revisor 31.10.2017 149 

37/17 referatsaker 31.10.2017 150 

38/17 Eventuelt 31.10.2017 151
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Arkivsak-dok. 17/00045-38 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 31.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 31.10.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 31.10.2017 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 31.10.2017 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 31.10.2017 
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Arkivsak-dok. 17/00045-39 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 31.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 26.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 26.09.2017 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 26.09.2017 legges frem for godkjenning. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 26.09.2017 
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Møteprotokoll  
 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Dato: 26.09.2017 kl. 9:30 – 13:30 
Sted: Porsgrunn Rådhus møterom bystyresalen 
Arkivsak: 17/00045 
  
Til stede:  Leder Erik Bystrøm, nestleder Karl Erik Høegh, medlem Bente Tangen, 

medlem Ingrid Brubakken, medlem Henning Yven, sekretær Marianne 

Lundeberg, oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Virksomhetsleder kommunalteknikk Torbjørn Krogstad, Telemark 

kommunerevisjon v/ Gerd Smedsrud, TKR IKS v/ Kjell Ekman, Kirsti 

Torbjørnson, Marianne Rogn 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/17 17/00045-28 Godkjenning av møteinnkalling 26.09.2017  3 

Møteprotokoll 

5/17 17/00045-29 Godkjenning av protokoll fra 06.06.2017 4 

6/17 17/00045-30 Godkjenning av protokoll 29.08.2017 5 

Saker til behandling 

27/17 17/09195-1 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 - Porsgrunn kommune 6 
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28/17 17/11825-1 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Porsgrunn 

kommune 
7 

29/17 17/11828-1 
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune 
8 

30/17 17/00057-12 referatsaker 26.09.2017 9 

31/17 17/00064-8 eventuelt 26.09.2017 10 

32/17 16/12951-13 
Selskapskontroll - Renovasjon i Grenland IKS - Porsgrunn 

kommune 
11 

    

 

 
Porsgrunn, 26.09.2017 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 

Erik Bystrøm       Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 26.09.2017  

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 26.09.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 26.09.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 26.09.2017 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll fra 06.06.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 06.06.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 06.06.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 06.06.2017 godkjennes. 
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6/17 Godkjenning av protokoll 29.08.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 29.08.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 29.08.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 29.08.2017 godkjennes. 
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Saker til behandling 

27/17 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 - Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 27/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret:  

Bystyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Porsgrunn kommune med 

en ramme på kr 2 657 000. 

  

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 

 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kontroll,tilsyn og revisjon 2018. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret:  

Bystyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Porsgrunn kommune med 

en ramme på kr 2 657 000. 

  

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet 
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28/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Porsgrunn 

kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 28/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto la frem overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjon 2017. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 
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29/17 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 29/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

 
Ingebjørg Nordby Vibeto la frem dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og 

oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune». 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 
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30/17 referatsaker 26.09.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 30/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

 
1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt – anskaffelse- leveres i møtet 05.12.2017  

2. Temarks Høstkonferanse i Arendal.  

3. Behandling av innkomne brev og henvendelser til kontrollutvalget  

o Kontrollutvalget har fått flere henvendelser fra en innbygger i Porsgrunn kommune. 

Virksomhetsleder for kommunalteknikk Torbjørn Krogstad ble kalt inn etter møteinnkallingen var 

sendt, virksomhetsleder møtte og orienterte i saken. 

Saken ble unntatt offentlighet da det var referert navn og personopplysninger i saken. 

Saken er en klage på kommunale avgifter i forbindelse med et sameie. Kontrollutvalget behandler ikke 

denne saken. Enkeltsaker i denne kategorien går til kommunens klageorgan. Kontrollutvalget har 

avsluttet saken og kan ikke se å ha noe videre rolle i saken. 

 Dokumentene i saken er unntatt offentlighet offl. §15 - internsaksforberedelse -" interne" 

dokumenter– utenifra. Saken ble lukket Kl § 31 2) jmf. FVL § 13 2)  

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering. 
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31/17 eventuelt 26.09.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 31/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

Et medlem innspilte sak om «låven på Skjelsvik».  

 

Kontrollutvalget ønsker en orientering om:  

 saksbehandlingen i saken «låven på Skjelsvik, og lignende saker. 

 Porsgrunn kommunes saksbehandling i eiendomssaker  

 Oppfølging av rettstvister i eiendomssaker. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ønsker en orientering om:  

 saksbehandlingen i saken «låven på Skjelsvik, og lignende saker. 

 Porsgrunn kommunes saksbehandling i eiendomssaker  

 Oppfølging av rettstvister i eiendomssaker. 
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32/17 Selskapskontroll - Renovasjon i Grenland IKS - Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 32/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

 

Innstilling til bystyret: 

 

Bystyret mener RiG bør: 

 

 skjerper rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser,  

 fullfører opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og  

 vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre en 

kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost. 

 

 

Møtehandsaming 
Telemark kommunerevisjon IKS v/ Gerd Smedsrud presenterte rapport «406 005 Renovasjon i 

Grenland – anskaffelser og selvkost» for kontrollutvalgene i kommunene Skien, Porsgrunn, 

Bamble og Siljan. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. Kontrollutvalget oppfordrer ordfører til å invitere 

TKR IKS til å legge frem rapporten i bystyret. 

 

Innstilling til bystyret: 

 

Bystyret mener RiG bør: 

 

 skjerper rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser,  

 fullfører opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og  

 vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre en 

kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost. 

 

Bystyret ber RiG oversende en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av revisjonens 

anbefalinger til kontrollutvalget innen juni 2018. 
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Arkivsak-dok. 17/14374-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 31.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av prosjektplan på selskapskontroll - Porsgrunn 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan på prosjekt «Føringer for eierskap og opplæring av 

eierrepresentanter» fra Telemark kommunerevisjon IKS. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Bystyret vedtok plan for selskapskontroll i møte 12.05.2016 sak 43/16 

Vedtak 

Innstilling fra kontrollutvalget til bystyret: 

«Forslag til plan for selskapskontroll 2016 – 2019 – Porsgrunn kommune» godkjennes som den 

foreligger med følgende prosjekter i prioritert rekkefølge: 

1. Selvkost - Renovasjon i Grenland IKS 

2. Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter 

3. Samordning av føringer for eierskap 

4. Samfunnsansvar og etikk 

5. Gjennomføring av virksomhet - måloppnåelse 

Kontrollutvalget får fullmakt til å endre plan i perioden. 

 

1. prosjekt Selvkost – Renovasjon i Grenland IKS er levert i 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33/17 Bestilling av prosjektplan på selskapskontroll - 17/14374-1 Bestilling av prosjektplan på selskapskontroll - Porsgrunn : Bestilling av prosjektplan på selskapskontroll - Porsgrunn

 

  
2 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget bestemmer bestilling av prosjektplan på neste prosjekt. 

 

Tema  Generell/selskap  Kontrollform  Anbefalt tidspunkt 
for gjennomføring  

Selvkost  Renovasjon i 
Grenland IKS  

Forvaltnings-
revisjon – bør 
gjøres felles med 
andre eiere  

Bør gjennomføres 
tidlig i perioden  

Føringer for 
eierskap og 
opplæring av 
eierrepresentanter  

Generell – 
oppfølging av 
tidligere 
anbefalinger og 
eierskapsmelding  

Eierskapskontroll  Bør gjennomføres i 
midten av perioden  

Samordning av 
føringer for 
eierskap  

Generell - kan ha 
stikkprøvekontroll 
av enkelte selskap. 
Velges f.eks. Vekst i 
Grenland IKS bør 
kontrollen sees i 
sammenheng med 
eventuell 
forvaltningsrevisjon 
i selskap.  

Eierskapskontroll - 
bør gjøres felles 
med andre der det 
er aktuelt.  

Kan gjennomføres 
når som helst  

Samfunnsansvar 
og etikk  

Selskap velges ut 
fra en 
risikovurdering 
med vekt på formål 
og eierandel. F.eks. 
Brevik Fergeselskap 
IKS, GREP Grenland 
AS  

Forvaltnings-
revisjon – bør 
gjøres felles med 
andre der det er 
aktuelt.  

Kan gjennomføres 
når som helst  

Gjennomføring av 
virksomhet - 
måloppnåelse  

Brevik Fergeselskap 
IKS og/eller Vekst i 
Grenland IKS  

Forvaltnings-
revisjon – bør 
gjøres felles med 
andre  

Kan gjennomføres 
når som helst  

 

Telemark kommunerevisjon IKS v/ Kirsti Torbjørnson møter for å orientere om de ulike prosjektene. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet viser til plan for selskapskontroll 2016-2019 for detaljerte opplysninger om prosjektene. 

Sekretariatet har lagt frem forslag om bestilling av prosjektplan på prosjekt «Føringer for eierskap og 

opplæring av eierrepresentanter» fra Telemark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget bestemmer 

prosjekt i møtet. 

 

 

Vedlegg:  

-Plan for selskapskontroll Porsgrunn 2016-2019 
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Forslag til plan for selskapskontroll 2016 - 2019 
Porsgrunn kommune 
 
2016 :: 405 007 
Ferdigstilt 15.04.16 
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Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

1 

 
  

 
 
 
Om Telemark kommunerevisjon IKS 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 
Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 
andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 
 
Fra 2015 samarbeider vi faglig og administrativt med de interkommunale 
revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold kommunerevisjon og 
Sandefjord distriktsrevisjon.  
 
Telemark kommunerevisjon IKS har bred erfaring med selskapskontroll og gjør 
forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. 
Våre ansatte har samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, 
og har god kompetanse innen offentlig forvaltning.  
 
 
 
Du kan lese mer på vårt nettsted www.tekomrev.no. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Kommunen kan engasjere seg i virksomheter og legge ulike oppgaver til fristilte 

organisasjonsformer som interkommunalt samarbeid, interkommunale selskaper, 

aksjeselskaper o.l. Kommunestyret står i stor grad fritt til å velge hva slags 

organisasjonsform slik virksomhet skal ha. Hvilken organisasjonsform kommunestyret 

velger, har avgjørende betydning for kommunestyrets styringsmuligheter. Ulike 

selskapsformer har egne styringsorganer, og er regulert av særskilt lovgivning, som 

bl.a. fastsetter forholdet mellom eierne (kommunen) og selskapets styringsorgan.  

 

En evaluering av offenleglova1 viser at kunnskapen om loven i selvstendige offentlige 

rettssubjekter er lav. Videre viser evalueringen at mange offentlige selskap, selv om de 

forvalter til dels svært store offentlige verdier, får få innsynsbegjæringer. Mange 

mener at ressursbruken på å etablere rutiner, systemer og kompetanse i 

organisasjonen er urimelig i forhold til det lave antallet innsynsbegjæringer de mottar.  

 

Viktige betingelser for folkevalgt styring er åpenhet, etikk og kontroll. NIBR har 

undersøkt hvordan norske kommuner ivaretar hensynet til god folkevalgt styring over 

den delen av kommunens virksomhet som er organisert i selskap.2 De fleste som ble 

spurt i undersøkelsen, mener at kommunestyret ikke får nok informasjon og ikke er 

godt nok orientert, og at kontrollrutinene ikke er tilstrekkelige. Dette gir utfordringer 

når det gjelder demokratisk, folkevalgt styring, innsyn og kontroll med virksomheten.  

 

 

1.2 Kontrollutvalgets ansvar for planlegging av selskapskontroll 
Kommuneloven § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at kontrollutvalget 

skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 

m.m. Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens eierskap 

ut fra vurderinger av risiko- og vesentlighet. Planen skal vedtas av kommunestyret, 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 

 

                                                      
1 Gjennomført av Oxford research i 2015 på oppdrag fra Justisdepartementet 

(http://www.oxfordresearch.no/media/270943/evaluering_av_offentleglova_oxford_research.pdf ) 
2 Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2015:1 (www.nibr.no)  
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Kontrollutvalget i Porsgrunn har bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å utarbeide 

analyse og forslag til plan for selskapskontroll. Vårt forslag viser aktuelle tema for 

selskapskontroll i Porsgrunn kommune basert på en vurdering av risiko og 

vesentlighet. Det er kommunestyret som bevilger ressurser til selskapskontroll, og 

dermed bestemmer i hvilket omfang planen skal gjennomføres.  

 

Kommunens eierskap i Telemark kommunerevisjon IKS og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS framgår av oversikten i vedlegget. Telemark 

kommunerevisjon IKS er ikke uavhengige i forhold til disse to selskapene, og vi har 

derfor ikke vurdert behovet for selskapskontroll for disse.  

 

1.3 Hvem kan bli kontrollert? 
Reglene om selskapskontroll gjelder kommunalt eierskap i interkommunale selskap 

(IKS), aksjeselskap (AS) og interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 når 

disse er selvstendige rettssubjekt. Kontrollen kan også gjelde datterselskap til disse 

organene.  

 

Selskapskontroll gjelder ikke for stiftelser og kommunale foretak. 

 

 

1.4 Selskapskontroll - innhold og begrepsbruk 
Begrepet selskapskontroll dekker to former for kontroll: 

 

- Eierskapskontroll: Kontroll med hvordan kommunen ivaretar sitt eierskap i 

selskap – forholdet mellom kommunestyret og eierorganet 

- Forvaltningsrevisjon i selskap: Kontroll med hvordan selskapene styres og 

drives 
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En eierskapskontroll er i hovedsak rettet mot kommunen. Hovedspørsmålet i en 

eierskapskontroll er om kommunen har retningslinjer for utøvelse av eierskap, og om 

disse er i samsvar med gjeldende regler og anbefalinger for godt eierskap. Videre 

undersøker en om eierskap utøves i samsvar med gjeldende regler og kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Selskapets drift og aktiviteter kan en kontrollere gjennom en forvaltningsrevisjon, på 

samme måte som det gjøres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. De fleste 

tema og vinklinger kan undersøkes gjennom en forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk3, 

og er regulert i kommuneloven § 77 nr. 4, kontrollutvalgsforskriften og 

revisjonsforskriften. 

 

 

1.5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 

Iverksetting av selskapskontroll 
Kommunestyret skal vedta planen for selskapskontroll og skal stille ressurser til 

rådighet for gjennomføringen. Kontrollutvalget sørger for at eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon blir gjennomført. Det er vanlig og hensiktsmessig at 

kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen. 

 

                                                      
3 God kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon er definert i RSK 001, fastsatt av Norges 

kommunerevisorforbund. 

Selskapskontroll
Kommuneloven § 77 nr 5 - kontrollutvalgets plikt til å påse at det blir utført selskapskontroll

Kommuneloven § 80 - rett til innsyn heleide kommunale selskap

Kontrollutvalgsforskriften kapittel 6

Eierskapskontroll 
Obligatorisk

Kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd

Forvaltningsrevisjon
Frivillig

Kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd
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Avtalen kommunen har med Telemark kommunerevisjon IKS dekker ikke 

selskapskontroll. Gjeldende ordning er at kontrollutvalget ber om tilbud på en 

selskapskontroll, og vurderer bestillingen ut fra tilbudet de får.  

 

Gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Det er ikke stilt krav om kvalifikasjoner for den som skal gjennomføre 

eierskapskontroll. Det er heller ikke stilt metodiske krav til eierskapskontrollen. Det 

vanlige er at eierskapskontroll gjennomføres av revisor, eventuelt av kontrollutvalgets 

sekretariat.  

 

Forvaltningsrevisjon i selskap skal utføres av revisor i samsvar med god kommunal 

revisjonsskikk og gjeldende kvalifikasjonskrav for forvaltningsrevisjon.  

 

En eierskapskontroll er vanligvis mindre ressurskrevende enn en forvaltningsrevisjon. 

 

Innsynsrett 
Kommunelovens § 80 regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i 

selskaper. Innsynsretten gjelder i interkommunale selskaper, interkommunalt 

samarbeid som er organisert som selvstendig rettssubjekt og aksjeselskaper med 

kommunale/fylkeskommunale eiere. 

 

Det er ikke innsynsrett i selskap som har private eller statlige medeiere. Her kan 

kontrollutvalgets innsynsrett reguleres i vedtektene. Hvis den ikke er regulert, må 

kontrollutvalget be styret om samtykke til innsyn, eventuelt etter avklaring med 

eierne.  

 

Rapportering om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Etter gjennomført eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon lager vi en rapport til 

kontrollutvalget for behandling. Kontrollutvalget skal rapportere sitt arbeid til 

kommunestyret. Denne rapporteringen skjer normalt ved at kontrollutvalget sender 

rapporten med sin innstilling til kommunestyret for behandling.   
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2 Eierskap i Porsgrunn kommune   
2.1 Eierskapsmelding 
Kommunen har nylig utarbeidet eierskapsmelding. Den ble vedtatt av bystyret 

21.01.16 sak 1/16. Bystyret har tidligere vedtatt prinsipper for eierstyring i sak 6/15. 

 

Eierskapsmeldingen omhandler kommunens eierprinsipper og praktisk oppfølging av 

disse, en oversikt over kommunens eierposisjoner og rutiner og prosedyrer for 

administrativ oppfølging av kommunens eierskap. Bystyret har vedtatt at det skal 

utarbeides eierstrategier for de ulike selskapene som skal legges fram for bystyret 

høsten 2016. Dessuten skal det foretas en gjennomgang av vedtekter og 

selskapsavtaler for å vurdere disse opp mot prinsipper og prosedyrer i eiermeldingen. 

Dette skal skje i samarbeid med alle eiere, og det skal meldes tilbake til bystyret i løpet 

av 2016, jf. bystyresak 1/16. 

 

2.2 Kommunens eierskap 
Vi har hentet oversikt over kommunens eierskap fra kommunen og fra Proff.no og 

Brønnøysundregistrene.4 I den grad det ikke er samsvar mellom disse kildene, har vi 

bygget på de offentlige registrene. Vi kan ikke si med sikkerhet at kommunen ikke har 

annet eierskap enn det som framgår her.  

 

Oversikt og informasjon om selskapene framgår av vedlegg til rapporten. 

 

 

2.3 Tidligere selskapskontroller 
For Porsgrunn kommune er følgende kontroller gjennomført i perioden 2012-2015: 

 

Selskap Tema/anbefalinger 

Porsgrunn Utvikling AS og 

Kjølnesbygg AS 

I eierskapskontrollen er det anbefalt at selskapene 

vurderer om de er omfattet av lov om offentlige 

anskaffelser og offentleglova, at det utarbeides 

etiske retningslinjer for selskapene, at 

signaturbestemmelsene i Porsgrunn Utvikling AS 

følges og at Kjølnesbygg AS sørger for at 

styreprotokoll blir utarbeidet. 

                                                      
4 Kommunen har gitt informasjon på forespørsel fra oss om hvilke aksjeselskap, interkommunale selskap 

og selvstendige interkommunale samarbeid som kommunen har eierandeler i eller deltar i pr 31.12.15. 
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Porsgrunn kommune ble anbefalt å utarbeide 

eierskapsmelding og eierstrategi. 

 

Grenland Havn IKS Som følge av eierskapskontrollen ble kommunen 

anbefalt å utarbeide eiermelding og forankre 

denne i eierorgan og selskap, samt sikre at saker 

som skal behandles i eierorganene er kjent for og 

avklart med kommunestyre/formannskap.  

Eierkommunene ble i fellesskap anbefalt å sikre 

oppfølging av selskapsavtalen og vurdere behov for 

å justere formålet, justering av eieravtalen og sikre 

at selskapet utarbeidet instruks til styret og etiske 

retningslinjer for selskapet. 

 

 

  



33/17 Bestilling av prosjektplan på selskapskontroll - 17/14374-1 Bestilling av prosjektplan på selskapskontroll - Porsgrunn : Plan for selskapskontroll Porsgrunn 2016-2019

Plan for selskapskontroll 2016-2019 – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

9 

3 Prioriteringer i planperioden 
3.1 Eierskapskontroll 
Prioriteringen av tema for eierskapskontroll bygger på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering med bakgrunn i KS anbefalinger for godt eierskap, kommunens 

eiermelding og resultater av tidligere selskapskontroller. 

 

Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter (anbefaling 1 - 8) 
KS anbefaler at kommunene etablerer retningslinjer for utøvelsen av sitt eierskap. 

Porsgrunn kommune har etablert prinsipper for eierstyring som er operasjonalisert, 

utdypet og tydeliggjort i eiermeldingen. I eierskapsmeldingen er det vist til at det er 

etablert rutiner for løpende eieroppfølging slik at bystyrets syn blir videreformidlet til 

kommunens eierrepresentanter. Dette er nytt. Siste eierskapskontroll som ble 

gjennomført i 2015, avdekket at kommunen frem til da ikke hadde hatt et godt system 

for å sikre kommunikasjon mellom politisk nivå i kommunen og eierrepresentant i 

forkant av representantskapsmøter i Grenland Havn IKS. Formannskapet er delegert 

myndighet til å følge opp kommunens eierinteresser i selskap.  

 

Vi foreslår å undersøke om innholdet i kommunens føringer for eierskap er i samsvar 

med gjeldende regler og anbefalinger. Videre anbefaler vi å undersøke hvilke tiltak 

kommunen har truffet for å sikre at forvaltningen av eierskap skjer i samsvar med 

vedtatte føringer og tiltak for eierstyring. Det vil være aktuelt å se på 

folkevalgtopplæring, fullmakter, avklaringer og rapportering til kommunestyret. En slik 

kontroll vil være generell og rettet mot hele kommunens eierskap.  

 

Styre - evaluering og valg (tilråding 9 - 14) 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets samlede kompetanse er tilpasset selskapets 

virksomhet. Porsgrunn kommunen har som prinsipp at det skal tilstrebes å benytte 

valgkomite som grunnlag for styreutnevnelser. Styrets sammensetning skal 

kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets behov, egenart 

og formål. Styrets arbeid skal evalueres jevnlig. Vi anbefaler kommunen å undersøke 

hvordan kommunen som eier sikrer at prinsippet blir fulgt opp. I denne undersøkelsen 

vil vi særlig se på valgprosess, styresammensetning, styreinstruks, evaluering av styrets 

arbeid og sammensetning i flere selskaper.  

 

Samordning av føringer for eierskap – flere eiere 
Porsgrunn kommune har eierinteresser i mange selskap sammen med andre 

kommuner. Det kan innebære at de forskjellige eierne gir hver sine føringer for 
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eierskapsutøvelse, målsetninger og styring av selskapene, og føringene kan til dels 

være motstridende. Porsgrunn kommune har vedtatt et prinsipp om at eierne skal 

likebehandles. I omtalen av dette punktet er det vist til behovet for samordning ved 

delt eierskap. Det er vist til ulike tiltak som kan benyttes for å sikre koordinering av 

styringssignaler til selskapene. Vi anbefaler kommunen å undersøke hva kommunen 

gjør for å sikre slik koordinering. Det kan være aktuelt å velge ut selskap for å 

undersøke konkret hva kommunen har gjort. 

 

 

3.2 Forvaltningsrevisjon i selskap 

Samfunnsansvar og etikk (tilråding 15 - 19) 
Porsgrunn kommune har som prinsipp at selskapene skal være bevisst sitt 

samfunnsansvar og særlig vektlegge arbeid mot misligheter og korrupsjon, effektiv 

ressursbruk ved anskaffelser, høy standard på arbeid med helse, miljø og sikkerhet, 

likestilling og mangfold samt samfunnssikkerhet. Det kan være aktuelt å gjøre en 

forvaltningsrevisjon i ett eller flere selskap for å undersøke om disse forventingene er 

formidlet og implementert i selskapet/selskapene. Dette kan være særlig aktuelt for 

Brevik Fergeselskap IKS. Andre selskap kan være GREP Grenland AS, Renovasjon i 

Grenland IKS. 

 

Gjennomføring av virksomhet - måloppnåelse 
Renovasjon i Grenland IKS 

Renovasjon i Grenland IKS skal ivareta eierkommunenes behov knyttet til bestilling og 

forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale 

virksomheter. Selskapet er relativt nyopprettet og skal ivareta viktige oppgaver knyttet 

til eierkommunenes renovasjonsordninger. En forvaltningsrevisjon kan undersøke 

hvordan RIG ivaretar de oppgavene som selskapet er tillagt. Det er særlig aktuelt med 

en forvaltningsrevisjon der selvkost er tema. Dette er naturlig å gjøre i fellesskap med 

andre eiere. 

 

 

Vekst i Grenland IKS 

Vekst i Grenland IKS ivaretar eierkommunenes næringsarbeid. Selskapet var tidligere 

organisert som et aksjeselskap og er nå organisert som et interkommunalt selskap. 

Selskapet har fått ansvar for alt næringsarbeidet i eierkommunene og den enkelte 

kommune har overført ansatte med ansvar for næringsarbeid i kommunen til 

selskapet. Det kan derfor være aktuelt å se nærmere på hvilke føringer kommunen har 

gitt selskapet og hvordan selskapet gjennomfører oppgavene de er tildelt. Her kan det 
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også være risiko knyttet til samordning av føringer fra eierne og krav til offentlighet, 

anskaffelser og støtte som nevnt tidligere. Det er naturlig å gjøre dette i fellesskap med 

andre eiere. 

 

 

GREP Grenland AS 
GREP Grenland AS er et stort selskap med omfattende virksomhet innenfor attføring. 

Selskapet tilbyr viktige tjenester for kommunen. I tillegg til å undersøke hvordan 

selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar og oppfølging av regler om offentlighet, 

anskaffelser og offentlig støtte, kan det også være aktuelt å se nærmere på selve 

virksomheten. Dette gjelder bl.a. oppfølging av mål for selskapet, resultater og 

forvaltning av offentlige ressurser. Også her er det naturlig at dette gjøres sammen 

med andre eiere. 

 

 

Brevik Fergeselskap IKS 

Selskapet ble etablert i 2013, med 2014 som første driftsår. Det at organiseringen av 

fergedriften er endret og at selskapet er ansvarlig for viktige tjenester for kommunen, 

gjør at det kan være aktuelt med forvaltningsrevisjon i selskapet. Det kan også være 

aktuelt å undersøke oppfølging av reglene om offentlighet og offentlige anskaffelser og 

kommunens forventninger til selskapet knyttet til samfunnsansvar og etikk. Ved 

revisjon av selskapets regnskaper har vi sett at selskapet ikke har sikret korrekt 

behandling av ønskede endringer i selskapsavtalen. Rutiner og praksis rundt den 

formelle eierskapsutøvelsen og styringen av selskapet kan også være et aktuelt tema. 
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4 Plan for selskapskontroll 
 
Vi foreslår følgende selskapskontroller: 

Tema Generell/selskap Kontrollform Anbefalt 
tidspunkt for 
gjennomføring 

Selvkost Renovasjon i Grenland 
IKS 

Forvaltnings-
revisjon – bør 
gjøres felles med 
andre eiere 

Bør 
gjennomføres 
tidlig i 
perioden 

Føringer for 
eierskap og 
opplæring av 
eierrepresentanter 

Generell – oppfølging av 
tidligere anbefalinger og 
eierskapsmelding 

Eierskapskontroll Bør 
gjennomføres i 
midten av 
perioden 

Samordning av 
føringer for 
eierskap 

Generell - kan ha 
stikkprøvekontroll av 
enkelte selskap. Velges 
f.eks. Vekst i Grenland 
IKS bør kontrollen sees i 
sammenheng med 
eventuell 
forvaltningsrevisjon i 
selskap. 

Eierskapskontroll 
- bør gjøres felles 
med andre der 
det er aktuelt. 

Kan 
gjennomføres 
når som helst 

Samfunnsansvar 
og etikk 

Selskap velges ut fra en 
risikovurdering med vekt 
på formål og eierandel. 
F.eks. Brevik 
Fergeselskap IKS, GREP 
Grenland AS 

Forvaltnings-
revisjon – bør 
gjøres felles med 
andre der det er 
aktuelt. 

Kan 
gjennomføres 
når som helst 

Gjennomføring av 
virksomhet - 
måloppnåelse  

Brevik Fergeselskap IKS 
og/eller Vekst i Grenland 
IKS  

Forvaltnings-
revisjon – bør 
gjøres felles med 
andre  

Kan 
gjennomføres 
når som helst 

 
 
 

Vedlegg 
 Oversikt over Porsgrunn kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og 

beskrivelse av selskapene 

 KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll5 

                                                      
5 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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Oversikt over Porsgrunn kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og beskrivelse av selskapene 
 
Selskaper med innsynsrett etter koml. § 80: 

Interkommunale selskap  
(IKS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eiere  

Brevik Fergeselskap IKS 50 % Egenkapital: 5,922 mill kr 
 
Formål: Formålet med selskapet er å tjene eiernes behov for å drive allmenn tilgjengelig 
kollektivtransport med fartøy i rute i skjærgården i Porsgrunn. Selskapet kan ikke drive 
rutegående virksomhet i andre geografiske områder. 
 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
50 % Telemark 
fylkeskommune 

Vekst i Grenland IKS 30 % Egenkapital: 19 304 000  kr  Egenkapitalandel: 76,3 % 
Totalrentabilitet: 1,2 % 
Gjeldsgrad 0,3% 
 
Formål: Selskapet er Grenlandkommunenes næringsutviklingsapparat og skal drive slikt 
næringsutviklingsarbeid som kommunene ellers ville utført. 
Selskapets formål er: 
a) å være et pådriver- og bistandsapparat for å opprettholde og utvikle bestående og nye 
arbeidsplasser i Grenland. 
b) å arbeide for samordning av statlige, fylkeskommunale, kommunale og private ressurser 
for å trygge bestående arbeidsplasser og utvikle nye arbeidsplasser i Grenland. 
c) å medvirke til at Grenland fremstår som en samordnet enhet ovenfor sentrale 
myndigheter og investorer. 
d) å samarbeide med Grenlandskommunene for å bidra til at kommunenes planer, tjenester 
og det interkommunale samarbeidet understøtter næringsutvikling i regionen. 
Selskapet skal være underlagt Grenlandssamarbeidet, og selskapets planer og aktiviteter skal 
koordineres med Grenlandssamarbeidets planer og aktiviteter. Selskapet kan være 
saksbehandler for kommunene i næringssaker. Selskapet kan også yte tjenester til andre, 
men da i et mer beskjedent omfang, og i samsvar med regelverket om egenregi. 
 

Annet: Vekst i Grenland var tidligere et aksjeselskap, men ble i 2014 etablert som et 
interkommunalt selskap med ansvar for kommunenes næringsarbeid. 

Kontorkommune Skien 
 
44 % Skien   
12 % Bamble 
9 % Kragerø  
3 % Drangedal  
2 % Siljan 
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Interkommunale selskap  
(IKS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eiere  

 

Grenland Havn IKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33,33 % Egenkapital: 349 mill. kr            Egenkapitalandel: 70,7 % 
Totalrentabilitet 1,9 % 
Gjeldsgrad 0,4% 
 

Formål: Selskapet skal sikre regionen en konkurransedyktig, framtidsrettet og miljøriktig 
infrastruktur for sjøtransport. Selskapet skal gjøre havnen til effektiv trafikknutepunkt 
mellom ulike transportformer. Selskapet skal utøve den myndighet- og ivareta de 
forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og farvannsloven. Selskapet 
kan delta på eiersiden i og samarbeide med andre virksomheter når dette ligger innenfor 
selskapets formål. 
 
Annet: Det ble gjennomført eierskapskontroll i 2015 med anbefalinger til eierkommunene.  
 

Kontorkommune 
Porsgrunn. 
  
33,33 % Skien 
33,33 % Bamble 

Renovasjon i Grenland IKS 33,85 % Egenkapital kr - 40 354                  
Netto driftsresultat kr – 540 354 
Gjeldsgrad - 270,9 
 
Formål: Selskapet skal bidra til kostnads- og miljøeffektiv drift av husholdingene og hyttenes 
renovasjonsordning. Renovasjonsavgiftene i monopolvirksomheten skal jevnlig kunne 
sammenlignes med kostnadene i øvrige kommuner gjennom KOSTRA i kommunegruppe 13. 
Det skal legges vekt på å yte tjenester som brukerne opplever som gode for seg og miljøet. 
RiG skal gjennom sitt arbeid bidra til å redusere avfallets påvirkning av miljøet, samtidig som 
miljønytten optimaliseres. 
Selskapet skal ivareta deltakerkommunenes bestillings- og forvaltningsbehov, herunder 
forvalte og inngå nye kontrakter for utstyr og tjenester, knyttet til kommunenes håndtering 
av avfall fra husholdningene, hyttene og fra kommunal virksomhet. 
Selskapet skal kjøpe tjenester fra eksterne, eller inngå avtaler om oppgaveløsning innenfor 
deltakerkommunenes egne anlegg, utstyr og mannskap. Selskapets finansiering av tjenester 
skal baseres på hva de mottatte tjenestene faktisk koster (selvkost). Avfallsgebyret fastsettes 
av den enkelte kommune inntil deltakerkommunene eventuelt blir enige om 
felles retningslinjer for renovasjon og gebyrfastsetting. 

Kontorkommune Skien 
 
50,31 % Skien 
13,51 % Bamble 
  2,33 %  Siljan 
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Interkommunale selskap  
(IKS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eiere  

Selskapet skal forvalte og følge kommunale renovasjonsforskrifter. 
Selskapet skal utøve andre renovasjonsoppgaver som deltakerkommunene gjennom vedtak i 
kommunestyrene er enig om at de skal utføre. 
 
Annet: Renovasjon i Grenland ble organisert som et IKS i 2014. 
 

Gea Norvegica Geopark 
IKS 
 
 
 
 
 

6,42 % Årsregnskapet kan ikke finnes i offentlige kilder.  
Egenkapitalen i 2013 var 1 268 000 kr. Regnskapsmessig resultat var – 272 000 kr. 
Deltakeransvar lik eierprosent. 
 
Formål: Selskapet har som formål, gjennom en felles organisasjon, å tilrettelegge og forestå 
en god og informativ presentasjon av områdets geologiske naturarv. Dette omfatter også å 
vise sammenhenger mellom geologisk mangfold og betydningen dette har for menneskene i 
dag, i fortid og i framtid (herunder biologisk mangfold, miljøforhold, samfunnsutvikling, 
kultur, jordbruk, utnyttelse av geologiske naturressurser m.m.). Målsettingen er at selskapet 
skal bidra aktivt til: Utviklingen av det gode bosted. Dette omfatter tiltak som kan gi 
befolkningen økt innsikt i bostedet og derved styrke identitetsfølelsen. Undervisning i skoler 
og høyskoler gjennom tilrettelegging og utvikling av tilbud. I samarbeid med lokale aktører 
utvikle et grunnlag for kvalitetsturisme med utgangspunkt i den geologiske naturarven 
(geoturisme). Stimulere til lokal næringsutvikling med basis i muligheter som geologien i 
området gir. Bidra til markedsføring / "branding" av regionen internasjonalt.Selskapet skal 
bidra til å samordne aktiviteter som utføres av ulike aktører, som for eksempel 
fylkesmennene, kommunene, næringsliv, interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner, 
ved forvaltning og drift av attraksjoner i geoparkområdet. Partene forutsetter at en del 
praktiske oppgaver knyttet til driften av geoparken best vil kunne løses ved at dette blir 
ivaretatt av de enkelte eierne. Dette gjelder bl.a. rydding, vedlikehold, skilting og kontakt 
med grunneiere. Fordelingen av de konkrete oppgaver mellom de deltagende kommuner og 
fylkeskommuner vil bli regulert nærmere i en egen avtale mellom disse. Selskapet vil arbeide 
for å oppnå status som en Europeisk Geopark godkjent av UNESCO og det europeiske 
geoparknettverket ("European Geopark Network"; EGN). Videre å bli deltaker av EGN og skal 
sørge for en drift i henhold til "EGN Charter". 
 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
34,4 % Vestfold 
fylkeskom.  
34,4 % Telemark 
fylkeskom.   
 9,63 % Skien   
 7,80 % Larvik   
 2,75 % Bamble 
 2,29 % Kragerø   
 1,38 % Nome   
 0,46 % Lardal   
 0,46 % Siljan   
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Interkommunale selskap  
(IKS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eiere  

Annet: Telemark fylkeskommune har hatt eierskapskontroll i 2014. Selskapet ble anbefalt å 
sikre at egne styrerepresentanter ble registrert i styrevervregisteret, at revisor og 
kontrollutvalg ble varslet om generalforsamling og sikre instruks til styret og daglig leder. 
 

Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat 
IKS 
 
 
 
 
 

7,2 % Egenkapitalandel: 16 %     Egenkapital kr 600 000  
Gjeldsgrad: 5,2 
 
Formål: Utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet 
kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere. 

 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll. 

Kontorkommune Bø. 
 
Telemark, Aust-Agder og 
Vest-Agder 
fylkeskommune, 17 
kommuner i Telemark, 
10 kommuner i Aust-
Agder og fire kommuner 
i Vest-Agder. 

Telemark 
kommunerevisjon IKS 
 
 
 
 
 
 
 

12,51 % Egenkapitalandel: 59,9 % Egenkapital 6,1 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 3,7 % 
Gjeldsgrad: 0,7 
 
Formål: Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver samt andre revisjonsoppdrag og rådgivning for 
deltakerne. I tillegg å utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. Selskapet 
har ikke erverv til formål. 
 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll. 
 

Kontorkommune Skien. 
  
Larvik, Lardal, samtlige 
kommuner i Telemark og 
Telemark 
fylkeskommune 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Porsgrunn Utvikling AS 
 
Kjølnes Bygg AS heleid 
datterselskap 

100 % Egenkapitalandel: 58,9 %   Egenkapital 77,26 mill. kr. 
Resultat av drifta: - 0,5 % 
Likviditetsgrad: 10,29 
Gjeldsgrad: 0,7 
 
Formål: Erverve, opparbeide og utvikle eiendommer til bo- og næringsformål og 
næringsrettet infrastruktur under hensyn til by- og næringsutvikling i kommunen. Selskapet 
kan inngå samarbeid med aktører innen eiendomsutvikling og eiendomsdrift, herunder ved å 
delta i andre selskaper. Selskapet skal drives på forretningsmessig basis med en avkastning 
som er vanlig i bransjen. 
 
 
Annet: Selskapskontroll i 2013 med anbefalinger for både selskapet og kommunen. 
 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
Ingen andre eiere 

GREP Grenland AS 34 % Egenkapital: 73,5 mill kr 
Egenkapitalandel: 56 % 
Totalrentabilitet: 16,5% 
Gjeldsgrad 0,8% 
 
Formål: Å være en bro til arbeidslivet og bidra til økt sysselsetting gjennom avklaring, 
arbeidstrening, kvalifisering, formidling eller andre tiltak/aktiviteter. Produksjon, 
tjenesteleveranser, handel, barnehagedrift eller annen næringsvirksomhet er virkemidler i 
denne prosessen. 
 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
49 % Skien  
15 % Bamble  
  2 % Siljan  

VisitGrenland AS 
 
 
 
 
 
 
 

35 % Egenkapital:  1,02 mill kr       Egenkapitalandel: 75,1 % 
Totalrentabilitet -4,5 % 
Gjeldsgrad 0,3 % 
 
Formål: Drive turistinformasjon i regionen, bl.a. gjennom egne turistkontorer. Bidra til å 
profilere reiselivstilbudet i Grenlandsregionen. Utvikle reiselivsprodukter, aktiviteter og 
opplevelser med basis i regionen. Utvikle reiselivsrelaterte tjenester for regionens 
næringsliv. Være pådriver for opprettholdelse og utvikling av reiselivsrelaterte 

Kontorkommune Skien 
 
50 % Skien 
10 % Bamble  
  5 % Siljan  
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Heleide kommunale 
aksjeselskap 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

 
 

arbeidsplasser i regionen og skape forståelse for næringen. Bidra til å profilere 
Grenlandsregionen på en positiv måte. 
 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll. Organisering av reiselivet i Telemark vurderes og dette kan 
få betydning for selskapet. 
 

Bypakke Grenland AS 19,00 % Egenkapital: 17 000 kr       Egenkapitalandel: 18,9 % 
Totalrentabilitet: -93,5% 
Gjeldsgrad 4,3 % 
 
Formål: Å bidra til finansiering av Bypakke Grenland. 
- selskapet deler ikke ut utbytte 
- selskapet administrerer og eventuelt driver et innkrevingssystem i bompengeperioden 
- selskapet foretar de nødvendige låneopptak i samsvar med stortingsvedtak og avtale med 
Statens vegvesen Vegdirektoratet. 
 
Annet: Bystyret vedtok å selge aksjene til Vegfinans AS 14.04.16. 
 

Kontorkommune Skien 
 
50 % Telemark 
fylkeskommune 
29 % Skien 
2 % Siljan 
 

Grenland Vestfold Biogass 
AS 

5,92 % Egenkapital: 4,97 mill kr       Egenkapitalandel: 90 % 
Totalrentabilitet 0 % 
Gjeldsgrad 0,1 
 
Formål: Å ta ansvar for behandling av det våtorganiske avfallet (matavfall og slam) til 
selskapets aksjeeiere ved produksjon av biogass, biogjødsel og andre beslektede produkter, 
samt alt det som dermed står i forbindelse. 
 

Kontorkommune 
Tønsberg 
 
40,99 % VESAR AS 
21,82 % Tønsberg 
Renseanlegg IKS 
Flere kommuner i 
Telemark og Vestfold 
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Selskaper uten innsynsrett: 

Deleide kommunale 
aksjeselskaper 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Skagerak Energi AS 
 
 
 
 
 

14,83 % Egenkapital:  3 757,7 mill kr        Egenkapitalandel: 32,7 % 
Totalrentabilitet: 7,2 % 
Gjeldsgrad 2,1 % 
(Konsernregnskapstall) 
 
Formål: Produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt 
virksomhet som har tilknytning til dette, herunder deltakelse i andre selskaper. 
 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
15,21 % Skien 
  3,34 % Bamble 

Energi og Miljøkapital AS 15,00 % Egenkapitalandel: 98,1 %    Egenkapital 51,465 mill kr  
Totalrentabilitet: 5,9 % 
Gjeldsgrad 0  
 
Formål: Investere i aksjer og andeler i selskaper som driver virksomhet innenfor eller relatert 
til miljø- og energisektoren, samt hva hermed står i forbindelse. 
 
Annet – Bamble har i sin eierskapsmelding at selskapet er foreslått oppløst fra 31.10.15… 

Kontorkommune Skien 
 
15,0 % Skien 
  3,0 % Bamble 

Buskerud Telemark 
Vestfold Investeringsfond 
AS 

9,50 % Egenkapitalandel: 74,9 %      Egenkapital 62,81 mill kr  
Gjeldsgrad 0,3 
 

Formål: Opprette, utvikle og styrke virksomheter innen industri og annen næringsvirksomhet 
ved innsats av kapital og faglig assistanse.  
 
 

Kontorkommune Skien 
 
9,50 % Skien 
2,11 % Bamble 
1,98 % Telemark 
fylkeskom. 

YSBP AS 10,00 % Egenkapitalandel: 45,7 %      Egenkapital kr 16 000  
Totalrentabilitet: - 5,7 % 
Likviditetsgrad: 1,58 
Gjeldsgrad 1,2 
 
Formål: Investeringer i andre selskaper, fast eiendom og dertil hørende virksomhet. 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
40 % Yara Norge AS 
25 % Bilfinger Industrial 
Services Norway AS 
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Deleide kommunale 
aksjeselskaper 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

 
Nytt selskap i 2014 

25 % Silva Eiendom 
Holding AS 

Porsgrunn min by AS 1,65 % Egenkapitalandel: 0,9 %      Egenkapital kr 4 000  
Totalrentabilitet: 20,8 % 
Gjeldsgrad 112,5 
 
Formål: Bidra til å styrke Porsgrunn sentrum slik at kommunen som samfunn har et godt 
omdømme og blir et enda bedre sted for bosetting og næringsvirksomhet. Herunder 
formidle og selge varer og tjenester til byens næringsdrivende med sikte på økonomisk 
gevinst. 
Viktige delmål er: 
1. Å videreutvikle Porsgrunn som attraktivhandels- og opplevelsessenter. 
2. Å bidra til at senterets handels- og servicevirksomhet blir stadig mer kvalitetsbevisst slik at 
det utvikles enda bedre butikker og enda bedre kundeservice. 
Som en følge av å arbeide mot disse målene, vil Porsgrunn Min By AS også ha en videre  
målsetting som går på å stimulere byens økonomi og forbedre Grenlands omdømme. 
 

Kontorkommune 
Porsgrunn 

E134 Haukelivegen AS 2,22 % Egenkapitalandel: 58,1 %            Egenkapital 2,501 mill kr  
Totalrentabilitet: 0,5 % 
Gjeldsgrad 0,7 
 
Formål: Arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23.I tillegg kan 
selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne 
transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren. 
Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet 
har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål. 
Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg 
og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet 

Eies av en rekke 
kommuner og 
fylkeskommuner og 
enkelte private aktører. 

Visit Telemark AS 1,19 % Egenkapitalandel: 41 %            Egenkapital 3 mill. kr.  
Totalrentabilitet: 15,1 % 
Gjeldsgrad: 1,4 
 

Kontorkommune Skien 
 
Flere andre kommuner 
og private aktører 
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Deleide kommunale 
aksjeselskaper 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Formål: Produktutvikling, markedsføring og salg av aksjonærenes reiselivsprodukter på 
oppdragsbasis, Service overfor aksjonærene på oppdragsbasis. Service overfor 
fylkeskommunen og kommuner på oppdragsbasis, forøvrig alt som står i forbindelse med 
reiseliv, herunder deltakelse i andre selskap. 

 
 
 
Formler og forklaringer for nøkkeltall: 

Egenkapitalandel 
(Sum egenkapital/totalkapital)*100  
Egenkapitaldelen viser hvor mye av totalkapitalen som er egenkapital. Over 40 % regnes som meget godt. 

Totalrentabilitet 
(Resultat før skatt + finanskostnader)*100/gj.sn. totalkapital 
Resultat av drifta viser hvor lønnsom virksomheten er. Over 15 % regnes som meget godt. Sentralt for selskap som har erverv som formål. 

Gjeldsgrad 
Sum gjeld / Sum egenkapital 
Gjeldsgraden viser hvor stor gjelda er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital.  
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KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll6 
 
ANBEFALING 1: OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 
Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs 
eller eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 
første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret 
tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene. 
 
 
ANBEFALING 2: VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 
eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det 
aktuelle lovverket. 
 
 
ANBEFALING 3: FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til 
monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av 
virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. 
 
 
ANBEFALING 4: UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved 
å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper. 
 
Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 
2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 
4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 
styringsdokumentene. 
5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 
 
 
ANBEFALING 5: UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 
Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og 
avtalene som regulerer styringen av selskapet. 
 
 
ANBEFALING 6: EIERMØTER 
KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og 
kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 

                                                      
6 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 
 
 
ANBEFALING 7: EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 
Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret 
oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 
 
 
ANBEFALING 8: GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG 
REPRESENTANTSKAPSMØTER 
De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret 
som innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at 
det tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 
 
 
ANBEFALING 9: SAMMENSETNINGEN AV STYRET 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 
enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 
styremedlemmene. 
 
 
ANBEFALING 10: VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 
valgkomite. 
 
 
ANBEFALING 11: KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 
Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 
kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 
 
 
ANBEFALING 12: RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 
Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 
selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut 
fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre 
nødvendig kompetanse. 
 
 
ANBEFALING 13: STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 
Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. 
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 
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ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 
varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 
 
 
ANBEFALING 15: HABILITETSVURDERINGER 
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 
habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 
 
 
ANBEFALING 16: GODTGJØRING AV STYREVERV 
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 
diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 
fastsetting av styrehonorar. 
 
 
ANBEFALING 17: REGISTRERING AV STYREVERV 
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på  
www.styrevervregisteret.no 
 
 
ANBEFALING 18: ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 
Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 
Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 
 
 
ANBEFALING 19: UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 
for selskapsdriften 
 
 
ANBEFALING 20: SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE 
FORETAK 
Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 
administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 
 
 
ANBEFALING 21: UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 
Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine 
mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant 
annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 
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Orientering om beredskapsplan - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om beredskapsplan for Porsgrunn kommune. Kontrollutvalget 

valgte å se på beredskapsplan i Porsgrunn kommune, som er en del av sitt ansvar som kontrollorgan. 

 

 

Saksopplysninger: 
Beredskapsleder Fred Inge Skjærum møter for å gi en orientering om Porsgrunn kommune sin 

beredskapsplan. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem forslag om å ta saken til orientering, da informasjon og orientering vil bli gitt i 

møtet. 

 

 

Vedlegg:  

-beredskapsplan Porsgrunn kommune 
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Rådmannens forord 
 
Alle kriserelaterte uønskede hendelser har en ting til felles: De skjer i en kommune. Hver uke må en 
kommunal kriseledelse settes et sted i landet vårt, for å ivareta innbyggernes ve og vel i forbindelse 
med en krisesituasjon. 
 
I mars 2015 vedtok bystyret ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Porsgrunn kommune. 14 
scenarier er identifisert som uønskede kriserelatert hendelser i kommunen vår. 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4 omhandler beredskapsplan: «Kommunen skal være 
forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Planen skal minimum inneholde: En 
plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplaner og en plan for 
krisekommunikasjon med befolkning, media og egne ansatte.» 
 
Denne planen inneholder alle punktene ovenfor. Videre består kommunens beredskapsplanverk av 
en rekke delplaner og tiltakskort. Overordnet beredskapsplan er utarbeidet i samarbeid med Skien og 
Bamble kommune. Vi ser en klar gevinst av at planverket er mest mulig likt, ikke minst for å kunne 
hjelpe hverandre med materielle og menneskelige ressurser når det trengs. 
 
I Grenland har vi flere bedrifter som kommer inn under kategorien storulykkesbedrifter. Disse legger 
ned betydelige ressurser med å forebygge uønskede hendelser og de har et apparat klart for å 
håndtere slike uønskede kriser.  Samtidig er det bygget opp en betydelig beredskap hos nødetatene 
for å bistå ved en hendelse. Noen ganger blir hendelsen så stor at kriseledelsen i kommunen må 
samles. Derfor er denne planen viktig og nødvendig. Planverk må øves og derfor legger vi opp til 
årlige øvelser for kriseledelsen vår. 
 
Jeg vil takke alle som er en del av kommunens apparat ved en uønsket kriserelatert hendelse. Jeg 
håper det aldri blir bruk for dere, men det er godt å vite at dere finnes! 
 
Per Wold 
Rådmann i Porsgrunn kommune 
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1. Innledning 
 
 

1.1.  Katastrofer/ulykker 
I kommunens helhetlige Risiko- og sårbarhetsanalyse, er følgende kriserelaterte uønskede hendelser 
listet opp: 
 

 
 
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dersom hendelsen er av et slikt omfang at nødetatene alene ikke kan løse alle utfordringer, vil det 
være aktuelt for kommunens kriseorganisasjon å bistå. Det kan dreie seg om ledelsesapparat, eller 
støttefunksjoner som informasjonshåndtering, psykososialt kriseteam, evakuert- og pårørendesenter 
eller bistand ved evakuering. 

  
1.2.  Redningstjenesten i Norge 
Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som 
rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. 
Den sivile redningstjenesten i Norge er et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige 
organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste. 
For å utnytte de samlede redningsressurser vil det ved en større ulykke bli etablert en lokal 
redningssentral (LRS) i det aktuelle politidistrikt under ledelse av politimesteren. 
 

 

 
 

Ved ulykker til havs eller ulykker med betydelig omfang, vil redningsinnsatsen bli ledet av en av 
landets to hovedredningssentraler, forkortet HRS. På skadestedet er det innsatsleder som 
koordinerer og leder redningsinnsatsen. Innsatsleder kan være lensmannen eller en annen 
politimann. 
Kommunene er pliktige til vederlagsfritt å stille ressurser til disposisjon for redningstjenesten ved 
anmodning. Dette er hjemlet i “Direktiv for politiets redningstjeneste”, pkt. 1.2 og 1.7. 
Ressursene kan være brannvernmateriell og personell, teknisk materiell og utstyr, helse- og 
omsorgsressurser, oljevern- og havnemateriell, bygninger, lokaliteter, kjøretøyer osv. 
           

 

●Veitrafikkulykke i Kjørholt-tunnelen-brann i kjøretøy  
●Jernbaneulykke i Storberget-tunnelen - togavsporing 
●Skipsulykke-gasstanker i brann og uten styring i Brevikstrømmen    
●Bortfall av e-kom utover 24 timer    
●Bortfall av energiforsyning utover 12 timer 
●Kvikkleireskred 
●Ekstremvær-orkan med store nedbørsmengder 
●Flom-stormflo - hele fjordområdet 
●Utbrudd av pandemi - smittsom sykdom 
●Utslipp fra storulykkesbedrift – brudd på ledning fra amoniakktank 
til kuletanker – Yara Porsgrunn i Herøya industripark 
●Brann i flere bygninger – Brevik  
●Ulykke ved stort musikkarrangement i rådhusamfiet i Porsgrunn sentrum 
●Atomulykke – ulykke ved Sellafield 
●Menneskeskapt tilsiktet hendelse-skyting på skole 

 

Hovedredningssentralen 
(HRS) for Sør-Norge på 
Sola 

 

Lokal redningssentral 
(LRS) Ledes av lokal 
politimester 

 

Innsatsleder fra politiet 
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1.3.  Kommunens ansvar og oppgaver 
Kommunens ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre 
mennesker, miljø og økonomiske verdier. Det kan også være situasjoner hvor kommunen selv er 
ansvarlig for å håndtere hendelser, f.eks. ved smitteutbrudd. 
Eksempler på oppgaver som kommunene kan få ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  Mål for beredskapsplanleggingen 
Porsgrunn kommunes hovedmål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er å:   
Redusere risiko for at kriser inntreffer og sørge for at kriser som likevel oppstår, blir håndtert på best 
mulig måte av kommunens kriseorganisasjon. 
 
1.5  Fullmakt 
Vedtak gjort i Bystyret 7. mars 2000: 
I en krisesituasjon der tiden er avgjørende for å hindre eller bøte skader, gis ordføreren fullmakt til å 
sette inn nødvendige tiltak. 
 
1.6  Overordnet beredskapsplan 
Kommunen har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale 
virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. 
 

Planverket består av en overordnet plan med tiltakskort, samt fag- eller delplaner.  Revidering av 
planene skal skje en gang pr. år av ansvarlig for planen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Overordnet    Fagberedskaps/delplaner, som for eks. innen brannvern, EPS,  
beredskapsplan    atomberedskap, kriseteam, osv.  
 

 
  

 

o ta hånd om skadde personer 
o omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger 
o bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område 
o innkvartering av skadede eller redningsmannskaper 
o informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler 
o forpleining eller annen forsyningsstøtte 
o sikre helsemessig trygge næringsmidler og drikkevann 
o gjennomføre regulerings-/rasjoneringstiltak 
o rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg 
o opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for miljøet 
o vern om kulturelle verdier 
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1.7.1  Oversikt over fag- og delberedskapsplaner i kommunen 
Gjelder planer med tanke på aktuelle hendelser som kommunens ledelse og kriseledelse må være 
informert om: 
 

 

Fag/delberedskapsplaner i kommunen 
 

 

Ansvar 
 

Siste versjon 

Plan for samfunnssikkerhet og beredskap 
(overordnet plan for 4-års periode) 

Rådmann/beredskapsleder 2017 

Delplan for evakuerte- og pårørendesenter V.leder for legetjenester 
og miljørettet helsevern og 
EPS-leder 

2017 

Delplan for psykososialt kriseteam V.leder for legetjenester 
og miljørettet helsevern og 
leder av kriseteamet 

2017 

Delplan for helse-, sosial- smitteberedskap V.leder for legetjenester 
og miljørettet helsevern  

2016 

Delplan for atomberedskap Rådmann/Beredskapsleder 2010 (er til revidering) 

Delplan: Beredskapsplan – vannforsyning og 
damanlegg 

V.leder bydrift 2017 

Beredskapsplan – IUA – Telemark Brannsjef i Bamble  2017 

Delplan Trusler og menneskeskapte tilsiktede 
hendelser 

Rådmann/beredskapsleder 2016 

 
1.7.2  Oversikt over andre offentlige eller private kriseplaner og avtaler 
Aktuelle beredskapsplaner for offentlige etater, bedrifter, frivillige organisasjoner eller andre private 
aktører innen kommunen eller samarbeidsavtaler finnes i denne oversikten. Brannsjefkollegiet i  
Telemark har et eget samarbeidsavtaleverk for alle kommunene i fylket. 
 

 

Beredskapsplan eller avtale 
 

 

Aktør 
 

 

Kontaktperson 

Beredskapsplan Norcem Geir Møller 

Avtale om lokaler til EPS Hotel Vic Odd Syvertsen/ 
Tlf: 92827209 

Avtale om lokaler til EPS Quality Hotel Skjærgården Tor Eivind Line 

Samarbeidsavtale om beredskap Porsgrunn Røde Kors Leder av lokalstyret 

Assistanse ved behov for evakuering Grenland Taxi Stein Inge Grimsrud 

Beredskapsplan Statens vegvesen  

Samarbeidsavtale ved kriser og katastrofer Skien legevakt  

Beredskapsplan Yara Porsgrunn Terje Nilsen 

Beredskapsplan Inovyn Norge Øyvind Nordberg Eriksen 
Beredskapsplan Skagerak Naturgass  Svein Morten Hansen 
Beredskapsplan RHI Normag Vidar Lid 

Beredskapsplan Eramet Norway  Geir Ufs 
Beredskapsplan Addcon Nordic Øyvind Oskarsen Due 
Beredskapsplan Statoil  Ulf Thomassen 
Beredskapsplan Yara international,  Odd-Arne Lorentsen 
Beredskapsplan Bilfinger industrial Services 

Norway  
Heidi Bager 

 
Beredskapsplan NLI Grenland Rikke Flogstad 
Beredskapsplan Herøya Nett -kraftselskap  Øyvind Nyhus 
Beredskapsplan Herøya industripark,  Tone Rabe 

Beredskapsplan Elkem Solar Karla Pellnor 

Beredskapsplan Nokas Beredskap Christian Valand 

Beredskapsplan jernbane Bane Nor  
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1.8 Den sivile kriseledelsen
Ved store ulykker eller katastrofer vil det parallelt med den sivile redningstjeneste bli etablert et
krise ledelse shierarki på sivil s ide, dvs. under det utpekte lederdepartement via aktuelt
fagdirektorat, fylkesmennene og kommunene.

Hos Fylkesmannen vil det ved store u lykker eller katastrofer bli etablert en Krisestab direkte
under fylkesmannens ledelse som skal operere på døgnbasis.

Fylkesmanne n s krise stab har ingen operative oppgaver innen d en sivile redningstjenesten , men skal
kunne ta imot, effektuere eller videreformidle anmodninger om eventuell støtte. Krisestaben skal
snarest mulig etter at den er etablert ta kontakt med kommunene i fylket og etablere forbindelse.

Kommunen skal straks orientere fylkesmannen om situ asjonen, utviklingen og ellers om det er
tiltak kommunen ønsker iverksatt fra fylkesmannens side.

Skissen under viser hvordan kriseledelsen på sivil side er organisert i Norge. Lederdepartementet
vil for eksempel kunne være Justisd epartementet og fagdirektorat Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DS B). Men det kan også være andre departementer og
direktorater ut fra katastrofen eller hendelsens art.

1.9 Ajourhold av planverk
Beredskaps leder skal i samarbeid med leder for krisele delsen (rådmannen) følge opp at
beredskapsplanene i kommunen blir ajourført.

1.10 Systemansvarlig
Systemansvarlig for at overor dnet beredskapsplan holdes ajour er følgende navngitte person i
kommunen:

Navn Stilling
Fred Inge Skjærum Beredskapsleder

Utpekt
lederdepartement

Aktuelt
fagdirektorat

Sentral krise -
s tøtteenhet (KSE)

Fylkesmannen i
Telemark

Porsgrunn kommune

Fylkesmannens krise -
og samordnings stab

Kommunens krise -
ledelse og stab/støtte

Krisestab i
aktuelt fagdirektorat
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2. Etablering av kommunens kriseorganisasjon

2.1 Generelt

Kommunens kriseorganisasjon kan illustreres slik:

Kommunens kriseorganisasjon består av kommunens Kriseledelse og Kriseledelsens
støttefunksjoner. Kriseledelsen består av sentrale personer i kommunens ledelse og
virksomheter.
Kriseledelsens funksjon er å ha myndighet og kunnskaper til å kunne ta raske og viktige
avgjørelser i en akutt situasjon. Personer i kriseledelsen skal parallelt være ledere for sine faste
funksjoner i kommunen, men skal kunne komme sammen for å koordinere krisehåndteri ngen.
Krisestaben ledes av HR - sjef og består av kommunalt ansatte eller andre som har kompetanse
innen et spesielt fagfelt, f. eks. miljøvern eller mattilsyn. Oppgaven er å støtte kriseledelsen med
relevant kompetanse avhengig av situasjon og behov.
Krises tøtte ledes av virksomhetsleder for Serviceavdelingen og har som oppgave å følge
situasjonen kontinuerlig, føre logg i CIM i kriseledelsen - legevakt - EPS - servicesenter, forestå
publikumskontakt via Servicesenteret , bistå med tolking, rapportere, ajourføre si tuasjonskart,
motta telefoner og meldinger samt oppdatere kriseledelsen når den trer sammen.
Kommunikasjonsstaben ledes av kommunikasjonsrådgiver og jobber med krisekommunikasjon
rettet mot alle interne og eksterne interessenter. Kanaler kan være sosiale m edia, kommunens
hjemmeside, systemer for befolkningsvarsling, massemedia med flere. Tilrettelegging og støtte
for media og medieovervåkning er andre oppgaver.
Andre kriseressurser ledes av virksomhetsleder for miljørettet helsevern og legetjenester og har
som oppgave å sørge for at kommunens legevakt og psykososiale kriseteam stilles til rådighet og
at EPS og evakueringstjeneste etableres ved behov.

Ordfører eller rådmann skal uten unødvendig opphold varsles ved kriser og katastrofer ,
eventuelt deres ste dfortredere. De skal deretter vurdere om katastrofen/krisen er så
alvorlig/omfattende at kommunens kriseorganisasjon skal etableres helt eller delvis.

2.2 Kriseledelsen

2.2 .1 Kriseledelsens sammensetning
Kommunens kriseledelse ledes formelt sett av ordfører, men operativt av r ådmannen. O rdfører
fronte r media , og er linken til det politiske nivået. Porsgrunn kommunens kriseledelse er
sammensatt som vist i tabellen nedenfor (trykk på tittel for å vise tiltakskort for den enkelte) :
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• Rådmann   01PGKL  
• Ordfører    02PGKL 
• Kommunalsjef for oppvekst    03PGKL 
• Kommunalsjef for helse og omsorg   05PGKL 
• Kommunalsjef for miljø og byutvikling   06PGKL 
• Brannsjef   07PGKL 
• Kommuneoverlege     08PGKL 
• Kommunikasjonsrådgiver (leder av kommunikasjonsstab)    09PGKL 
• IKT-sjef    10PGKL 
• Beredskapsleder    11PGKL 
• HR-sjef (leder av krisestab)*      12PGKL 
• Virksomhetsleder Serviceavdelingen (leder av krisestøtte)*    13PGKL 
•  Virksomhetsleder Miljørettet helsevern og legetjenester (leder av andre kriseressurser)* 

14PGKL 
* betyr at vedkommende innkalles sammen med kriseledelsen, men inngår ikke fast. 

 
 

Dersom noen i kriseledelsen er forhindret fra å møte skal det være utpekt stedfortreder som skal 
møte.  Se varslingslisten for oversikt over hvem som er stedfortredere.  

 
2.2.2 Varsling av kriseledelsen 
Det er ordfører eller rådmann (evt. den som bemyndiges) som beslutter at kriseledelsen skal 
etableres og dimensjoneringen av denne. Kriseledelsen blir primært varslet via 110 Telemark per 
SMS eller telefon. Beredskapsleder har ansvaret for at 110-sentralen har oppdatert varslingsliste. 
Fylkesmannen i Telemark varsles også per SMS eller telefon. Porsgrunn kommune har 
døgnkontinuerlig vakttelefon ved legevakta. Legevakta kan varsle kriseledelsen når melding om krise 
kommer fra politi, AMK eller 110 sentralen.  
For å kontakte 110-Telemark, ring 35593400 (valg 4). Fortell alarmsentraloperatøren hva som skal 
sendes ut. 110-Telemark vil deretter sende ut en SMS som alle i kriseledelsen mottar. Det vil også bli 
sendt en mail til beredskap@porsgrunn.kommune.no. Dermed vil alle i kriseledelsen samt 
servicesenteret også få meldingen på e-post. Etter utsending av alarmen, vil alarmsentraloperatøren 
ringe til medlemmer av kriseledelsen frem til første person svarer. Dette gjøres for å forsikre seg om 
at meldingen har blitt sendt ut. 
 

2.2.3  Kriseledelsens oppgaver 
 
Det er utarbeidet tiltakskort for etablering og drift av kriseledelsen. Link til Word-format finnes 
nedenfor. I tillegg finnes tiltakskort 15 og 16 PGKL som XML-format i CIM. 
Kriseledelsen - tiltakskort ved etablering 15PGKL 
 
Kriseledelsen – tiltakskort ved etablering  15PGKL fra XML til Word-format 
 
Kriseledelsen - tiltakskort ved driftsfasen   16PGKL 
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2.2.4  Kriseledelsens lokaler og kommunikasjon 
 

 

Lokaler og kommunikasjon 
 

 

Kriseledelsen har fast møtested i 
Rådhuset, 1. etasje til venstre 
 

 
Telefoner, telefaks, e-post osv. 
Telefonene er kun bemannet ved en krise   

 

 

Analog telefon 35513441 

Konferansetelefon 35547129 

Mobil telefon nr. 40911746 
40911747 

Satellitt-telefon +881623421771 

E-post adresse 
beredskap@porsgrunn.kommune.no 

 

 

I kriseledelsens stabsrom er det plass til 16-20 personer. I tilstøtende rom finnes kontorplasser, 
møte/spiserom, kjøkken og toaletter. 
I stabsrommet er det 2 prosjektorer med 2 lerret, 2 65’ monitorer som kan suppleres med ytterligere 
en fra formannskapssalen, konferansetelefon, vanlig analog fasttelefon, trådløst nett, mobiltelefon 
som kun bemannes i kriser, batteridrevne ladere til mobiltlf/laptoper/nettbrett, DAB-radio, veggur, 
refleksvester for merking av beredskapspersonell. Nødnett-radioer besittes av noen medlemmer i 
kriseledelsen. 
Alternative oppmøtesteder: Familiehelsetjenesten (tidligere rom for kriseledelsen) i Porsgrunn eller 
stabsrom 110-Telemark i Skien. 
 

2.3  Krisestab 
 
Krisestaben ledes av HR-sjef. Den består av ressurspersonell med spesiell kompetanse som kan 
rekvireres av kriseledelsen etter behov. Liste over en del tilgjengelig personell finnes i kommunens 
varslingsliste. 
Ved innkalling av kriseledelsen, møter også leder av krisestaben. 
 

Kriseledelsen – tiltakskort for medlem av krisestab  17PGKL 
 

2.4  Krisestøtte 
 
Krisestøtte ledes av virksomhetsleder for serviceavdelingen. Ved innkalling av kriseledelsen, møter 
også leder av krisestøtte. Liste over personellet finnes i kommunens varslingsliste.  Den består av 
personell som ved en krise skal kunne utføre følgende oppgaver for kriseledelsen: 
 
Loggføring i CIM  (1-2 stk i kriseledelse, 1 EPS, 1 legevakt, 1 servicesenter) 
Informasjonshåndtering (støtte til kommunikasjonsrådgiver, 1-2 stk) 
Publikumskontakt  (skjer primært på servicesenteret, 2-4 stk) 
Telefon (skjer normalt der sentralbordfunksjonen er lokalisert til vanlig-

servicesenteret, 2-3 stk) 
Tolking    (etter behov) 
Rapportering   (bistå med å utarbeide rapporter ved behov) 

 

Kriseledelsen – tiltakskort for CIM-loggfører    18PGKL 

 

Kriseledelsen – tiltakskort for krisestøtte ved etablering   19PGKL 
 
Kriseledelsen – tiltakskort for krisestøtte ved drift  20PGKL 
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2.5 Kommunikasjonsstab 
Kommunikasjonsstaben ledes av kommunikasjonsrådgiver og er hovedsakelig bemannet med ansatte 
på Servicesenteret. Liste over personellet finnes i kommunens varslingsliste. Kommunikasjonsstaben 
innkalles normalt av leder krisestøtte. Blant oppgavene: 

 Krisekommunikasjon rettet mot alle interne og eksterne interessenter 

 Tilrettelegging og støtte for media  

 Medieovervåkning 
 
Se del 3 Plan for informasjon og krisekommunikasjon for tiltakskort og annen informasjon. 
 

2.6  Andre kommunale kriseressurser 
Andre kommunale kriseressurser ledes av virksomhetsleder for legetjenester og miljørettet 
helsevern. Ved innkalling av kriseledelsen, møter også leder av andre kommunale kriseressurser. 
Personellet skal kunne bistå med følgende oppgaver ved en krise: 

 Legevakt (egen beredskapsplan på virksomhetsnivå) 

 Psykososialt kriseteam (egen delplan) 

 Evakuert/pårørende senter (EPS) (egen delplan) 

 Evakueringstjeneste (se del 4 i denne planen) 
 

Kriseledelsen – tiltakskort for andre kommunale kriseressurser ved etablering  21PGKL 
 

 
Andre kommunale kriseressurser har ikke et eget tiltakskort for driftsfasen. I denne fasen følges 
beredskapsplan for legevakt, psykososialt kriseteam, EPS og evakueringstjeneste. 

 
2.7  Etablering av kriselogg  
Føring av en kriselogg må etableres så raskt som mulig. Dersom CIM ikke er tilgjengelig, føres logg 
manuelt på egne skjemaer.  
 
Skjema for manuell føring av logg 
 

Se også tiltakskort for CIM-loggfører 
 
Link til CIM, kommunenes elektroniske verktøy for loggføring:   www.DSB-CIM.no.   
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3.  Plan for informasjon og krisekommunikasjon 
 

3.1 Innledning 
Ved hjelp av denne planen skal kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble raskt etablere systemer for 
å varsle, koordinere, strukturere og utføre arbeidet med kommunikasjon og informasjon i en 
krisesituasjon. Planen trer i kraft når kriseledelsen settes. 
 

3.2 Mål  
De overordnede målene for krisekommunikasjonen er å: 

 Forhindre skader på mennesker, miljø og materiell, samt skader på virksomhetens renommé 

 Gi befolkningen nødvendig informasjon slik at de kan verne seg selv, sine nærmeste og sin 
eiendom på en best mulig måte 

 Prioritere informasjon til berørte, pårørende og befolkningen, for å redusere frykt og uro. 

 Informere raskt, aktivt og regelmessig for å sikre at målgrupper og befolkningen får korrekt 
og relevant informasjon slik at en unngår rykter 

 Kommunisere handlekraft slik at tilliten til kommunen opprettholdes 

 Legge til rette for et godt samarbeid med mediene under krisen. Vær aktive overfor mediene 
slik at kommunen oppfattes som en relevant informasjonskilde 
 

3.3 Kommunikasjonspolicy 
Dette skal prege informasjonen:  
 

 Åpenhet/tilgjengelighet 

 Ærlighet og troverdighet 

 Evne til å ta ansvar 

 Delegering 
 
Åpenhet og tilgjengelighet innebærer mest mulig informasjon så tidlig som mulig. Informasjon til 
berørte, pårørende og befolkning skal prioriteres. Vi skal våre åpne også om negativ utvikling i saken. 
 
Informasjonen skal distribueres i kanaler som er lett tilgjengelige. Dette krever et velinformert 
servicesenter, et løpende samarbeid med media og aktiv bruk av kommunens etablerte 
kommunikasjonskanaler. 
 
Ærlighet skaper troverdighet. En troverdig kommunikasjon er basert på verdier, etikk og 
langsiktighet.  
 
Vi skal vise at vi tar ansvar og bruker vår kunnskap for å gi trygghet. Kommunikasjonen skal vise at 
kommunen skal gjøre sitt ytterste for redusere risiko og konsekvenser hvis uønskede hendelser skjer. 
 

3.4 Målgrupper 

3.4.1 Målgruppeanalyse (kommunikasjonskart) 

Det er viktig å vite hvem vi skal kommunisere med (målgrupper) hva vi skal si (budskap) og hvordan 
(kanaler)Målgruppeanalysen er med på å sortere kommunikasjonsbehov, oppdage problemer og 
muligheter i forhold til ulike aktører. Det bør synliggjøre hvilken rolle de ulike gruppene har i en krise. 
Analysen vil gi svar på hvilke av gruppene som vil kunne fungere som nyttige medspillere og 
videreformidlere av den informasjonen vi ønsker å få ut. Kartet vil også gi svar på hvilke grupper som 
kan bli utfordrende, og hvordan informasjonen bør tilrettelegges og vinkles overfor disse. Analysen 
kan også avdekke at noen aktører har flere funksjoner på en gang. 
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Når gruppenes ulike roller og relasjoner er kartlagt, må vi vurdere hvilke aktører som er spesielt 
viktige. Blir tiden knapp, er det en fordel å ha prioritert de grupper vi skal informere eller 
kommunisere med først. Tiltakskort 01PGKOM: Målgruppeanalyse 

3.4.2 Prioritering 

Prioriter kommunikasjonstiltakene med tanke på denne rekkefølgen: 
1. Mennesker (berørte, pårørende, innbyggere, ansatte og mediene) 
2. Miljø/omgivelser 
3. Materielle verdier 
4. Marked/økonomi 

 

3.5 Hva skal vi si? (budskap) 
Informasjonshåndtering kan være 60‐70 % av krisehåndteringen. Manglende informasjon kan bidra 
til en informasjonskrise i tillegg til den egentlige krisen.  
Kommunen skal derfor ha en proaktiv informasjonspolitikk ved alle kriser og hendelser. Tid og 
tilgjengelighet er avgjørende for at kriseinformasjonsarbeidet skal fungere. Tid ved at kommunen er 
raskt ute med relevant informasjon. Tilgjengelighet ved at relevant informasjon når ut til publikum og 
media i flere kanaler.  
Ved hendelser og kriser som medfører økt informasjonsbehov, skal kommunen umiddelbart 
publisere relevant og kortfattet informasjon på kommunens nettsider og i sosiale medier. Første 
melding vil normalt kun inneholde informasjon om at: «Det har oppstått en hendelse…, kommunen 
har iverksatt varsling og tiltak i henhold til planverk og at mer informasjon vil komme så fort 
situasjonen tillater det.» 
Informasjon som vil bli etterspurt Tiltakskort 02PGKOM: Budskap 
 

3.6 Ansvarsfordeling 
Følgende ansvarsområder gjelder ved kommunikasjon i en krise:  
 
3.6.1 Ordfører 
Når kriseledelsen er etablert er det ordfører som er kommunens talsperson utad.  
 

 Er pressetalsmann 

 Uttaler seg særlig om beredskapsarbeidet, om arbeidet knyttet opp mot pårørende/berørte, 

konsekvenser for kommunen og innbyggere etc.  

 Viser omsorg for innbyggere og egne ansatte 

 Beroliger innbyggere og ansatte 

 Forteller om kommunens generelle beredskap 

 Viser at kommunen har kontroll og tar ansvar 

3.6.2 Rådmann 

 Uttaler seg om konsekvenser for organisasjonen og ansatte 

 Sørger for en omforent kommunikasjonsstrategi i kriseledelsen  

3.6.3 Kommunikasjonsrådgiver 

 Oppretter kontakt med berørte virksomhetsledere for informasjonshåndtering 

 Utarbeider budskap   

 Leder kommunikasjonsstaben (pkt.7.5)  

 Sørger for at servicesenter og sentralbord får relevant informasjon  

 Vurderer kommunikasjonstiltak internt og eksternt 

 Lager tidsplan som oppdateres 

 Gir kommunikasjonsfaglige råd  

 Utformer forslag til pressemeldinger og annen informasjon 

 Samler faktainformasjon 
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 Overvåker media 

 Overvåker sosiale medier  

 Informerer ansatte/kriseledelse 

 Oppretter dialog med media  

 Sørger for dokumentasjon underveis ved hjelp av bilder  

 Oppretter digitale kommunikasjonskanaler/telefonkonferanser  Tiltakskort 08PGKOM   

 Koordinerer, tilrettelegger og leder pressebrief/-konferanser  Tiltakskort 09PGKOM  

 Oppretter fildelingsalternativ for ikke-sensitiv informasjon eks. Dropbox 
 

3.6.4 Leder av krisestøtte 

 Innkaller kommunikasjonsstab 

 Sørger for nok kommunikasjonsressurser 

 Sørger for egnede/alternative lokaler og utstyr for krisestøtte 

 Koordinerer kommunikasjonen med nødetatene og kommunens krisehåndteringsapparat 

3.7 Informasjonsressurser 
Kommunikasjonsstaben skal etter instruks fra kriseledelsen organisere og utøve 
kommunikasjonstiltak overfor befolkningen, ansatte og media. Herunder tilrettelegging av 
informasjonssenter (for befolkningen) og pressesenter (for media). 
 
Samordne og koordinere kommunikasjonsarbeidet på informasjonssenter og pressesenter. Den skal 
også ha dialog og gi samordnet informasjon til pårørendesenteret. 
 
Disse kommunikasjonsressursene vurderes samlet i tilknytning til kriseledelsens lokaler. 
 
 
3.7.1 Loggførere (CIM) 

 Loggfører hendelser og beslutninger i kriseledelsen  

 Registrerer henvendelser fra innbyggere og presse  Tiltakskort 03PGKOM 
 

3.7.2 Nettskribenter 

 Publiserer informasjon på nett og sosiale medier  Tiltakskort 04PGKOM og 05PGKOM 

 Overvåker og besvarer kommunens kanaler i sosiale medier  Tiltakskort 05PGKOM 
 

3.7.3 Leder av krisestab 

 Publiserer relevant ansattinformasjon/intern informasjon (arbeidstid, vaktordninger etc.) 
Tiltakskort 06PGKOM   

 HMS for krisehåndteringsapparatet 

 Telefonkontakt for pårørende av berørte ansatte 
 

3.7.4 Telefon/Servicesenter 

 Besvarer telefoner Tiltakskort 08PGKOM 

 Aktivt spør etter informasjon og videreformidle aktuelle publikumshenvendelser  

 Finner aktuelle telefonnummer man kan henvende seg til direkte  
 Betjener telefonsvarer Tiltakskort 07PGKOM 

 
3.7.5 IKT-ressurs 
Tilrettelegger + drifter alle elektroniske kommunikasjonshjelpemidler.  
 
3.7.6 Tolk 
Tolketjenesten i Grenland kartlegger behov og gir oversikt over tilgjengelige tolker. 
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3.7.7 Ekstern PR-rådgiver 
Dersom omfanget av krisen er stor og mye står på spill, bør det vurderes å trekke inn en ekstern PR-
rådgiver. Annen kommunikasjonskompetanse kan hentes inn ved behov. 
 
3.7.8 Pressetalspersoner 
Når kriseledelsen er etablert er det ordfører som er talsperson i forhold til ekstern informasjon. 
All uttalelse til pressen skal være koordinert med kriseledelsen og politiet. 
  

3.8 Informasjon til pressen i akuttfasen – på hendelsesstedet  
Det vil være behov for at en ulykkerammet virksomhet bistår pressen med informasjon på 
skadestedet. Virksomhetsleder bør ha en proaktiv holdning til pressens behov for informasjon. 
Vær særlig forsiktig med å si noe om årsaken til ulykken hvis dette fortsatt er uklart (se forøvrig 
pkt.7.8 Politiet). 
Gå ikke ut med konkrete detaljopplysninger om ulykken før slik informasjon er bekreftet av en 
pålitelig kilde. Kommunens ansatte skal forøvrig forholde seg til kommunens pressereglement.   
 

3.9 Politiet  
Rolleavklaring mellom politiet og kommunen er nedfelt i ”Prinsipper for oppgave- og 
ansvarsfordeling mellom Fylkesmannen, politiet og kommunene ved kriser og katastrofer i 
fredstid”(revidert 20.04.2004 jf. egen delplan). 
 
Politiets operasjonssentral i Skien har det operative samordningsansvaret for hele Telemark. Kontakt 
mellom politiet og kommunen ved (politi liaison eller leder av krisestøtte) i forbindelse med 
krisehåndtering skjer gjennom operasjonssentralen/lokal redningssentral (LRS).  
 
Politiet har ansvaret for liv, helse- og etterforskning. 
 
Politiet: 
• Politiet uttaler seg om omfanget av ulykken/krisen 
• Årsak 
• Antall skadde evt. døde 
• Frigir navn 
• Etterforskning 
• Eventuelle straffbare forhold 
 

3.10 Budskap og strategier 
 
3.10.1 Hovedbudskap 
Vi må tenke gjennom hva hovedbudskapet skal være i de ulike krisesituasjonene. Viktig at dette 
ivaretas i all vår kommunikasjon.  
 
3.10.2 Budskapsstrategi  
Valg av budskapsstrategi etter at en krise har inntruffet er viktig for å tilfredsstille riktige målgrupper 
og gi ut nøyaktig og konkret informasjon. Spørsmål som trengs svar på er:  

 Hva har skjedd? 

 Hva gjøres med situasjonen?  

 Hvem gjør hva? 

 Når vil dette normalisere seg? 

Informasjonen som går ut skal baseres på fakta og ikke spekulasjoner, verken i årsaker, kostnader 
eller skyld. Rekkefølgen er viktig: 

 Mennesker 

 Miljø 
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 Skader 

 Økonomiske konsekvenser 

Det er kun politiet som kan uttale seg om fakta om redningsinnsats.  
Berørte virksomheter bør i sine uttalelser fokusere på hvordan de ivaretar befolkningen, berørte og 
egne ansatte og på hvilken måte de bidrar i redningsinnsatsen.  
Informasjonsarbeidet kan være en hektisk opplevelse og det er ikke mye tid man har til rådighet når 
det gjelder å utarbeide budskap. Hovedregelen er at første melding ut til media bør sendes innen få 
timer etter hendelsen. Rykter kan oppstå, da er det greit med tidlig, god og ærlig informasjon fra 
sikre kilder. Visse budskap må formidles uavhengig av type krise. Vi må alltid formidle at vi vil gjøre 
det som er mulig for å hjelpe ofre og pårørende. Vi må også formidle empati og medfølelse med de 
berørte i krisen. 
 

3.11 Kanaler og tiltak 
 
3.11.1 NRK som samarbeidspartner 
Kriseledelsen og politiet samarbeider tett med NRK Telemark/Østafjells ved større hendelser og 
kriser. ”Viktig melding – lytt på radio” kan under kriser bli utløst av Sivilforsvaret. Radiosendinger 
med informasjon er til stor nytte i krisesituasjoner. 
 
Ved større kriser oppretter kommunikasjonsrådgiver kontakt med NRK.   
 
3.11.2 Pressebrief 
Behovet for pressebrief/-konferanse vurderes fortløpende under en krise. Ved en 
pressebrief/konferanse får man anledning til å møte pressen samlet. Pressekonferanser avholdes på 
egnet sted. 
 
Kommunikasjonsrådgiver har det overordnede ansvaret for å organisere pressebrief/-konferanse.  
Kriseledelsen involverer fagpersoner.  
 
Tiltakskort 09PGKOM  
 

3.11.3 Intervjuavtaler 
Avtal eventuelt intervjutidspunkt mellom pressekonferansene, dersom det er et ønske fra mediene 
og kriseledelsen finner det riktig.  
 
3.11.4 Pressemeldinger 
Pressemeldinger lages etter hver pressekonferanse og leveres ut til pressen, sendes på e-post og 
legges ut på Internett. Pressemeldingen fanges automatisk opp på Ansattportalen. Det lages en link 
til pressemeldingen på Facebook.  
 

3.11.5 Informasjonsmøter  
Kriseledelsen vurderer behovet for informasjonsmøter for publikum, pårørende og ansatte. 
  
3.11.6 Internett og sosiale medier 
På kommunens ansatt-/internettportal legges det ut pressemeldinger. Kommunen har et eget 
område på nettsiden som er forbeholdt informasjon i en krise. Her samles også 
bakgrunnsinformasjon.  
 
Ansattportal/Internett skal oppdateres kontinuerlig – også i perioder som det ikke skjer noen 
utvikling. 
Gjenta tidligere informasjoner, fakta, presiseringer, beroligende informasjon til innbyggerne. 

Tiltakskort 04PGKOM  
Tiltakskort 06PGKOM  
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Den informasjonen som legges på våre nettsider skal også legges på kommunens facebookside. 
Dersom informasjonen er omfattende lages en kort overskrift over hva det gjelder, og man linker til 
innholdet på våre nettsider.  
 
I en krisesituasjon er det viktig at man overvåker kommunens kanaler i sosiale medier. Hurtigheten, 
og den direkte formen, gjør sosiale medier til et kraftfullt kommunikasjonsverktøy i kriser. Rykter i 
kriser og andre situasjoner som kan oppstå, sprer seg raskt i sosiale medier. Dette kan blant annet 
skape unødig frykt. Det er viktig å henvise til fakta samt eventuelt korrigere eventuelle feil og rykter 
Dette gjør vi for at målgruppen ikke skal søke informasjon hos andre og for å beholde kontrollen over 
informasjonen og hindre at andre aktører omtaler hendelsen eller tar eierskap til krisen. 
Tiltakskort 05PGKOM  
 
 

3.12 Andre tiltak 
Valg av kommunikasjonstiltak vil avhenge av omfanget, type krise og målgruppe.  
 
Ut over nevnte tiltak kan følgende vurderes: 

 SMS 

 E-post 

 Plakater 

 Telefon 

 Brev 

 Kampanjer, brosjyrer, flyveblader 

 Personlig kontakt 

 Konferanser 

 Telefonkonferanser 

 Bil med høyttaler 
 

3.13 Bakgrunnsinformasjon 
Kommunikasjonsrådgiver samler inn bakgrunnsinformasjon, statistikk og lignende. Dette legges ut på 
kommunens ansattportal, internettportal, deles ut til pressen på stedet og i andre relevante kanaler 
 

3.14 Språk 
Det må vurderes hvorvidt informasjon skal formidles på andre språk. Vi benytter Tolketjenesten i 
Grenland som rådgivere og oversettere i en krise. 
 

3.15 Presseetikk Vær-varsom-plakaten (VVP) 
Du har rett til: 

 Å få klargjort premissene for intervjuet (VVP 3.3) 

 Rett til sitatsjekk (VVP 3.8) 

 Å få “rimelig tid” til å svare på beskyldinger (VVP 4.14) 

 Å få imøtegå beskyldninger samtidig med at de blir publisert, til å bli konfrontert med 

samtlige beskyldninger og det konkrete i dem, og langt på vei også den kontekst de inngår i 

(VVP 4.1) 

 Å kreve at redaksjoner vektlegger saklighet og omtanke (VVP 4.1) 

 Tilsvar i etterkant av angrep (VVP 4.15) 

 Å kreve at faktafeil rettes så snart som mulig (VVP 4.13) 

3.16 Varslingslister         
I KSS finnes oppdaterte varslingslister.  
Kommunenes kriseledelser kan varsles samlet via e-post.  
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4. Plan for evakuering og befolkningsvarsling 

4.1 Plan for evakuering 

Det er politiet/Lokal redningssentral (LRS) som iverksetter og leder evakuering av personer fra et 
skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen. I en 
krigssituasjon kan også Fylkesmannen iverksette evakuering. Evakueringsplanen omfatter også 
evakuering ved krig eller når krig truer. Politiet og kommunen er hovedaktører i en 
evakueringssituasjon. Politidirektoratet har i egne retningslinjer for politiets beredskap klargjort 
ansvars-, rolle- og oppgavefordelingen mellom politiet og kommunen (og andre aktører) ved 
evakuering. 
 
I en evakueringssituasjon har kommunen et hovedansvar for etablering og drift av et mottaks 
/evakuertesenter og eventuell innkvartering.  
 
Hovedoppgaver for kommunen er å: 

 Bistå politiet med evakuering og sammen med politi/LRS skaffe til veie nødvendig 
transportkapasitet fra skadested/omgivelser til mottakssentraler og evt. videre til 
innkvarteringssted. 

 Varsle mottakssted og etablere mottaksapparat.  

 Registrere eventuelle skader og prioritere den medisinske innsatsen (triage).  

 Registrere de som evakueres og eventuelt hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på 
egen hånd m.v.  

 Gi psykososial omsorg og samtaletjenester.  

 Sørge for forpleining og forlegning. 

 Legge til rette for gjenforening med pårørende. 

 
4.1.1 Bemanning og innkvarteringssteder  

Evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet sted i 
eller utenfor kommunen iverksettes og ledes normalt av politiet/LRS.  Når kommunen mottar 
anmodning om støtte til evakuering, kan denne forberedte plan for evakuering iverksettes. Oversikt 
over hvem som inngår i den kommunale evakueringstjenesten finnes i varslingslisten. 
Etablissementer som kan være aktuelle for å innkvartere evakuerte personer: 

Inntil Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
100 Stridsklevhallen* 

t: 35 51 10 04 
Stridsklev ring 116 
3929 Porsgrunn 
(byggvakt: 41 60 55 55) 

   

150 Thon Hotel Høyers  
t:35 90 58 00 
Kongensgt.6, 3724 Skien 
Inntil 140 plasser 

                                 

200 Hotell Vic  
t: 35 56 98 00 
Skoleg. 1 
3901 Porsgrunn 
(170 sengeplasser + 43 ekstra-
senger = max 213 sengepl.) 
FØRSTEVALG 

Clarion Collection Hotel 
Bryggeparken  
t: 35 91 21 00 
Langbrygga 7 
3724 Skien 
Inntil 200 

Hotell Fritidsparken i 
Skien 
T: 35541040 
65 rom – inntil 220 plasser 

 

500 Quality Hotel & Resort 
Skjærgården  
t: 35 97 81 00 
Skjærgården (525 max) 
Stathellev. 35 
3970 Langesund 

Porsgrunnshallen* 
Tennis/Uræddhallen 
t: 35 55 19 75  
Kjølnes Ring 60 
(byggvakt: 41 60 55 55) 

Heistadhallen* 
t: 35 51 37 60 
Lundedalen 41 
3940 Porsgrunn 
(byggvakt: 41 60 55 55) 

Eidangerhallen* 
t: 35 56 58 38 
Tveitanv. 14 
3946 Porsgrunn 
(byggvakt: 41 60 55 55) 

Andre Porsgrunn Røde Kors 
-Ikke overnatting 
T: se varslingsliste 

Fritidsparken i Skien 
Inntil 5000, ikke 
overnatting 
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4.1.2  Oppgaver for evakueringsledelsen  

 Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der mv.) 

 Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med 
seg mv. 

 Skaffe egnede transportmidler 

 Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte 

 Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen 
hånd mv. 

 Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper 

 Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske problemer mv. 

 Samarbeide nært med politiet/innsatsleder. 

 Sørge for forpleining og eventuelt klær. 

 Utføre oppgaver innen omsorg i samarbeid med helsepersonell eller frivillige 
organisasjoner. 

 Gi løpende informasjon til kriseledelsen 
 
 
4.2  Plan for befolkningsvarsel  
Gode rutiner for befolkningsvarsel kan ha avgjørende skadeforebyggende og skadebegrensende 
betydning. Denne planen gir derfor en oversikt over hvordan kommunen kan varsle innbyggerne 
utover det som gis fra andre myndigheter, for eksempel via media.  
 
Den mest effektive måten å holde innbyggere informert på er gjennom kommunens hjemmeside, 
under forutsetning av at teknikken fungerer og at folk kan motta internett. 
 
Det er flere måter å informere innbyggere i kommunen på hvis ikke informasjon via internett og 
massemedia er tilstrekkelig. Det kan være å distribuere brev i postkassene, informasjonsmøter, 
plakatoppslag, lokalradio, telefon, via skolene til elevene, ved høytalerbiler, ved å oppsøke 
husstander mv. 
 
Massemediene er den viktigste kanalen for å nå hurtig ut til befolkningen med viktige meldinger, i 
mange tilfeller i kombinasjon med andre varslingstyper. Myndigheten, i de fleste tilfeller 
politiet/Fylkesmannen, kan pålegge NRK å kringkaste såkalt ”melding fra statsmyndighet”. Det 
samme gjelder for radiostasjoner som er omfattet av lokalradioavtalen. For å påkalle folks 
oppmerksomhet og få dem til å lytte på myndighetenes meldinger på radio, kan Sivilforsvarets 
lydgivere (tyfoner) benyttes. Politiet er ansvarlig for å bestemme når det skal varsles. 
 
 
4.2.1  Befolkningsvarsling via mobiltelefon 
Sommeren 2017 pågår en prosess med tanke på å anskaffe et system for befolkningsvarsling via 
mobiltelefon. 
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5. Ressursoversikter 
 
5.1  Henvisning   
I forskrift om kommunal beredskapsplikt står at kommunens beredskapsplan skal inneholde en 
ressursoversikt med opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke 
viktige ressurser som er tilgjengelig hos andre aktører ved uønskede hendelser.  
 
I vår kommune er denne oversikten innarbeidet i varslingslisten. 
 
5.2 Frivillige organisasjoner og andre ressurser 
 
Organisasjon Antall personell Bistå med Kontakt 

Porsgrunn Røde Kors  
t: se varslingsliste 
Hestehavna 12 
3916 Porsgrunn 
 
Egen samarbeidsavtale 

½ time: 20 
1  time: 20 
Totalt  : 40 

Mottak 
Bespise inntil 100 pers. 
Transport: 
1 ambulanse  
1 redningsbil 6 pers. + 
båreplass 
2 samtalerom + noen flere rom 
ved behov. 
Som EPS – max 60 pers. 

Se varslingsliste 

Norsk Folkehjelp Grenland 
Vallermyrene leir 
35 55 41 55 

 Forefallende arbeid Se varslingsliste 

Porsgrunn 
Sanitetsforening 
 

 Oppgaver etter behov Se varslingsliste 

 

Grenland Taxi  Transport av evakuerte: 
Har umiddelbart begrenset 
kapasitet, men kan i løpet  
45 min. stille med inntil 195  
seter.  

03536 

 
Eksempler på aktuell bistand fra frivillige organisasjoner: 
 
Støttesamtaler med evakuerte og pårørende 
Hjemmebesøk  
Aktivisering av barn og unge 
Bespisning 
Transport 
Andre oppgaver etter behov  
 
 

6. Varslingsliste 
  

6.1  Varslingsliste for Porsgrunn kommunes krisehåndtering 
 
Varslingslisten er et eget dokument, og oppdateres fortløpende av beredskapsleder. Den finnes blant 
annet i CIM, TQM og på R:Kriseledelsen.  
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7.  Orientering om bakgrunn for planarbeidet 

 

I henhold til §15 i «Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret» 
av 25. juni 2010 nr. 45, skal kommunen utarbeide en beredskapsplan.  
Det står videre i loven at beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak 
kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal 
beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, 
ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. 
§15 i loven avsluttes med at beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én 
gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet. 
 
I henhold til § 5 i «Forskrift om kommunal beredskapsplikt» av 22. august 2011 skal kommunen 
være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige 
risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en Overordnet beredskapsplan. Kommunens 
overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskaps-planer i kommunen. 
Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og 
beredskapsplaner. 
 
Forskriften lister videre opp hvilket innhold en overordnet beredskapsplan minimum skal 
inneholde, og at den kan utarbeides som en handlingsdel til kommunedelplanen i henhold til 
plan- og bygningsloven. 
 
I «Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt» utgitt av DSB i februar 2012, gis 
nærmere retningslinjer for hva den overordnede beredskapsplanen i kommunen skal inneholde.   
 
Overordnet beredskapsplan må lages i et antall papirutgaver som oppbevares sentralt.  
 
  
 
Porsgrunn, 6. oktober 2015 
 
 
Fred Inge Skjærum 
Beredskapsleder 
Porsgrunn kommune 
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8.   Tiltakskort forberedt for spesielle hendelser 
 

I denne planen finnes en rekke tiltakskort rettet mot ulike roller, funksjoner og faser i 
krisehåndteringen. (se neste punkt) 
I tillegg finnes tiltakskort rettet mot ulike typer scenarier, som vil kunne være til hjelp i 
krisehåndteringen. Link til disse:            
 
22 PGKL Tiltakskort for naturbaserte- og klimahendelser 
 
23 PGKL Tiltakskort for hendelse med samfunnskritisk infrastruktur og virksomhetsbaserte farer 
 
24 PGKL Tiltakskort ved menneskeskapte handlinger og trusselsituasjoner 
 
25 PGKL Tiltakskort ved forsterket beredskap og/eller økt aktivitet fra Fylkesmannen 
 
26 PGKL Tiltakskort for bortfall av kraftforsyning og/eller elektronisk kommunikasjon 
 

26 PGKL Tiltakskort for bortfall av kraftforsyning og/eller elektronisk kommunikasjon (XML til Word-
versjon) 
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9.  Tiltakskort roller – faser og krisekommunikasjon 
01PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for leder av kriseledelsen 
 

 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 
Formelt sett er ordfører øverste ansvarlige 
for kriseledelsen, mens rådmann leder det 
operative arbeidet. 

  

Ved krisehendelse   

I samråd med ordfører og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av 
kriseledelsen skal innkalles 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen 
skal innkalles, kontaktes 110-Telemark for 
bistand til innkalling 
 

  

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest 

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt i 
kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom ikke 
annet er bestemt 
Ta på merkevest 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

Foreta opprop av kriseledelsen og rekvirere 
stedfortreder(e) dersom det er nødvendig 
Avklar om noen i kriseorganisasjonen er 
direkte eller indirekte berørt av hendelsen og 
om dette kan ha betydning for 
krisehåndteringen 

  

Sørg for at kriseledelsens mobiltelefon blir 
slått på 

  

Led gjennomgang av tiltakskort for etablering 
av kriseledelsen -15PGKL 
 

  

Ved drift av kriseledelsen   

Led kriseledelsen ved hjelp av tiltakskort for 
drift av kriseledelsen 16PGKL 
 

  

 
 
Porsgrunn kommune – krisehåndtering – sist revidert 5. juli 2017 
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25 
Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

02PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for ordfører som medlem av 
kriseledelsen 

 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 
 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 
Formelt sett er ordfører øverste ansvarlige 
for kriseledelsen, mens rådmann leder det 
operative arbeidet. 

  

Ved krisehendelse   

I samråd med rådmann og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av 
kriseledelsen skal innkalles 
 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen 
skal innkalles, kontaktes 110-Telemark for 
bistand til innkalling 
 

  

   

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest (varaordfører) 
 

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt i 
kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom ikke 
annet er bestemt 
Ta på merkevest 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

Delta ved leders opprop av kriseledelsen 
 

  

Delta ved  gjennomgang av tiltakskort for 
etablering av kriseledelsen 15PGKL 
 

  

   

Ved drift av kriseledelsen   

Bidra i kriseledelsens arbeid med et spesielt 
fokus på å gjennomføre pressekonferanser og 
utarbeide pressemeldinger 
Fokus på å være kriseledelsens og 
kommunens “ansikt utad” overfor presse, 
samarbeidspartnere, innbyggerne og 
kommunens ansatte 
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26 
Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

 

03PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for kommunalsjef oppvekst i 
kriseledelsen 

 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 
 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 
 

  

Ved krisehendelse   

Ved fravær av rådmann og ordfører, sammen 
med resten av kriseledelsen og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av kriseledelsen 
skal innkalles 
 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen skal 
innkalles, kontaktes 110-Telemark for bistand 
til innkalling 
 

  

   

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest  
 

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt i 
kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom ikke 
annet er bestemt 
Ta på merkevest 
 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

Delta ved leders opprop av kriseledelsen 
 

  

Delta ved gjennomgang av tiltakskort for 
etablering av kriseledelsen 15PGKL 
 

  

   

Ved drift av kriseledelsen   

Bidra i kriseledelsens arbeid med et spesielt fokus 
på virksomhetene og drift i ditt kommunalområde 
Være disponibel for kriseledelsen og utføre 
pålagte oppgaver av leder 
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Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

05PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for kommunalsjef helse og omsorg i 
kriseledelsen 

 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 
 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 
 

  

Ved krisehendelse   

Ved fravær av rådmann og ordfører, sammen 
med resten av kriseledelsen og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av kriseledelsen 
skal innkalles 
 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen skal 
innkalles, kontaktes 110-Telemark for bistand 
til innkalling 
 

  

   

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest  
 

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt i 
kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom ikke 
annet er bestemt 
Ta på merkevest 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

Delta ved leders opprop av kriseledelsen 
 

  

Delta ved gjennomgang av tiltakskort for 
etablering av kriseledelsen 15PGKL 
 

  

   

Ved drift av kriseledelsen   

Bidra i kriseledelsens arbeid med et spesielt fokus 
på virksomhetene og drift i ditt kommunalområde 
Særskilt støtte arbeidet dersom noen av 
delplanene i ditt kommunalområde iverksettes 
Være disponibel for kriseledelsen og utføre 
pålagte oppgaver av leder 
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28 
Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

 

06PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for kommunalsjef miljø og 
byutvikling i kriseledelsen 

 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 
 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 
 

  

Ved krisehendelse   

Ved fravær av rådmann og ordfører, sammen 
med resten av kriseledelsen og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av kriseledelsen 
skal innkalles 
 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen skal 
innkalles, kontaktes 110-Telemark for bistand 
til innkalling 
 

  

   

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest  
 

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt i 
kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom ikke 
annet er bestemt 
Ta på merkevest 
 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

Delta ved leders opprop av kriseledelsen 
 

  

Delta ved gjennomgang av tiltakskort for 
etablering av kriseledelsen 15PGKL 
 

  

   

Ved drift av kriseledelsen   

Bidra i kriseledelsens arbeid med et spesielt fokus 
på virksomhetene og drift i ditt kommunalområde 
Være disponibel for kriseledelsen og utføre 
pålagte oppgaver av leder 
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Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

07PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for brannsjef i kriseledelsen 
 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 
 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 
 

  

Ved krisehendelse   

Ved fravær av rådmann og ordfører, sammen 
med resten av kriseledelsen og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av kriseledelsen 
skal innkalles 
 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen skal 
innkalles, kontaktes 110-Telemark for bistand 
til innkalling 

  

   

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest  

  

Medbring laptop, nødnettsradio og mobiltelefon 
og møt i kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom 
ikke annet er bestemt 
Ta på merkevest 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

Delta ved leders opprop av kriseledelsen 
 

  

Delta ved gjennomgang av tiltakskort for 
etablering av kriseledelsen 15PGKL 
 

  

Skaffe flest mulige opplysninger om situasjonen 
fra skadestedet, dersom et skadested finnes. Dette 
innebærer også avlytting av sambandstrafikk over 
nødnettet 

  

Ved drift av kriseledelsen   

Bidra i kriseledelsens arbeid med et spesielt fokus 
på nødetatene 
Være disponibel for kriseledelsen og utføre 
pålagte oppgaver av leder 
Gi kriseledelsen veiledning og støtte i spørsmål av 
brann- og beredskapsmessig karakter 
Være hovedansvarlig for kontakten mellom 
nødetatene 
Bistå i kontakten med andre eksterne ressurser 
(Sivilforsvar, frivillige, HV) 
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Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

08PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for kommuneoverlege i kriseledelsen 
 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 
 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 
 

  

Ved krisehendelse   

Ved fravær av rådmann og ordfører, sammen 
med resten av kriseledelsen og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av kriseledelsen 
skal innkalles 
 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen skal 
innkalles, kontaktes 110-Telemark for bistand 
til innkalling 

  

   

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest  

  

Medbring laptop, nødnettsradio og mobiltelefon 
og møt i kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom 
ikke annet er bestemt 
Ta på merkevest 
 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

Delta ved leders opprop av kriseledelsen 
 

  

Delta ved gjennomgang av tiltakskort for 
etablering av kriseledelsen 15PGKL 
 

  

Bistå brannsjef med å fremskaffe mulige 
opplysninger om situasjonen fra skadestedet, 
dersom et skadested finnes. Dette innebærer også 
avlytting av sambandstrafikk over nødnettet 

  

Ved drift av kriseledelsen   

Bidra i kriseledelsens arbeid med et spesielt fokus 
på nødetatene 
Være disponibel for kriseledelsen og utføre 
pålagte oppgaver av leder 
Gi kriseledelsen veiledning og støtte i spørsmål av 
medisinsk- og helsefaglig karakter 
Bistå i kontakten med andre eksterne ressurser 
(Sivilforsvar, frivillige, HV) 
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Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

 

09PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for kommunikasjonsrådgiver i 
kriseledelsen 

 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 
 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 
 

  

Lede kommunikasjonsstaben, herunder 
medvirke til opplæring og øvelser 

  

Ved krisehendelse   

Ved fravær av rådmann og ordfører, sammen 
med resten av kriseledelsen og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av kriseledelsen 
skal innkalles 
 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen skal 
innkalles, kontaktes 110-Telemark for bistand 
til innkalling 

  

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest  

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt i 
kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom ikke 
annet er bestemt 
Ta på merkevest 
 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

Delta ved leders opprop av kriseledelsen 
 

  

Delta ved gjennomgang av tiltakskort for 
etablering av kriseledelsen 15PGKL 
 

  

Lede kommunikasjonsstaben og ivareta del 3 i 
overordnet beredskapsplan 

  

Ved drift av kriseledelsen   

Bidra i kriseledelsens arbeid med et spesielt fokus 
på kommunikasjon og informasjon 
Være disponibel for kriseledelsen og utføre 
pålagte oppgaver av leder 
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32 
Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

 

10PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for IKT-sjef i kriseledelsen 
 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 
 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 
 

  

Ved krisehendelse   

Ved fravær av rådmann og ordfører, sammen 
med resten av kriseledelsen og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av kriseledelsen 
skal innkalles 
 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen skal 
innkalles, kontaktes 110-Telemark for bistand 
til innkalling 

  

   

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest  

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt i 
kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom ikke 
annet er bestemt 
Ta på merkevest 
 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

I samarbeid med beredskapsleder etablere 
kriseledelsens lokaler 

  

Delta ved leders opprop av kriseledelsen   

Delta ved gjennomgang av tiltakskort for 
etablering av kriseledelsen 15PGKL 

  

Iverksette tiltakskort 26PGKL  ved behov   

Bidra til å fremskaffe nødvendige elektroniske kart   

Ved drift av kriseledelsen   

Bidra i kriseledelsens arbeid med et spesielt fokus 
på elektronisk kommunikasjon og IKT 
Være disponibel for kriseledelsen og utføre 
pålagte oppgaver av leder 
Ved bortfall av elektrisk kraft bistå spesielt for å 
gjenopprette en normal situasjon, herunder 
reservestrømkapasitet 
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Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

11PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for beredskapsleder i kriseledelsen 
 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 
 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 
 

  

Ved krisehendelse   

Ved fravær av rådmann og ordfører, sammen 
med resten av kriseledelsen og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av kriseledelsen 
skal innkalles 
 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen skal 
innkalles, kontaktes 110-Telemark for bistand 
til innkalling 

  

   

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest  

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt i 
kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom ikke 
annet er bestemt 
Ta på merkevest 
 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

I samarbeid med IKT-leder etablere kriseledelsens 
lokaler 

  

Delta ved leders opprop av kriseledelsen   

Delta ved gjennomgang av tiltakskort for 
etablering av kriseledelsen 15PGKL 

  

Bidra til å erstatte manglende personell i 
kriseledelsen 

  

   

Ved drift av kriseledelsen   

Bidra i kriseledelsens arbeid med et spesielt fokus 
på veiledning og overvåking av 
beslutningsprosesser  
Være disponibel for kriseledelsen og utføre 
pålagte oppgaver av leder 
Rapportere til Fylkesmannen 
Sørge for nødvendig rullering av kriseledelsens 
medlemmer 
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Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

12PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for leder av krisestab i kriseledelsen 
 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 

  

Ved krisehendelse   

Ved fravær av rådmann og ordfører, sammen 
med resten av kriseledelsen og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av kriseledelsen 
skal innkalles 
 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen skal 
innkalles, kontaktes 110-Telemark for bistand 
til innkalling 
 

  

   

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest  
 

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt i 
kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom ikke 
annet er bestemt 
Ta på merkevest 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

Delta ved leders opprop av kriseledelsen 
 

  

Delta ved gjennomgang av tiltakskort for 
etablering av kriseledelsen 15PGKL, særlig pkt. 7.7 
 

  

Iverksette innkalling av personell fra krisestab som 
bestemt av kriseledelsen 

  

Ved drift av kriseledelsen   

Etter at personell fra krisestab er innkalt og i 
tjeneste, vil du kun delta i kriseledelsen ved behov 
Være disponibel for kriseledelsen og utføre 
pålagte oppgaver av leder 
Bidra til å finne erstatningsmannskaper til 
krisestaben etter behov 

  

Publisere relevant ansattinformasjon/intern 
informasjon (arbeidstid, vaktordninger etc.) 

Tiltakskort 06PGKOM   

  

Ansvar for HMS i krisehåndteringsapparatet 
 

  

Telefonkontakt for pårørende av berørte ansatte   
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35 
Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

13PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for leder av krisestøtte i 
kriseledelsen 

 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 

  

Ved krisehendelse   

Ved fravær av rådmann og ordfører, sammen 
med resten av kriseledelsen og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av kriseledelsen 
skal innkalles 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen skal 
innkalles, kontaktes 110-Telemark for bistand 
til innkalling 

  

   

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest  
 

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt i 
kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom ikke 
annet er bestemt 
Ta på merkevest 
 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

Delta ved leders opprop av kriseledelsen 
 

  

Delta ved gjennomgang av tiltakskort for 
etablering av kriseledelsen 15PGKL, særlig pkt. 3, 
4.2, 4.3, 7.8, 7.9 og 7.10 

  

Iverksette gjennomføring av tiltakskort for 
etablering av krisestøtte 19PGKL 

  

Når de ulike krisestøttefunksjonene er etablert, 
skal kriseledelsen varsles og det skal loggføres i 
CIM. 

  

Ved drift av kriseledelsen   

Etter at personell fra krisestøtte er innkalt og i 
tjeneste, vil du kun delta i kriseledelsen ved behov 
Gjennomføre tiltakskort for drift av krisestøtte 
20PGKL 
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Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

14PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for leder av andre kommunale 
kriseressurser i kriseledelsen 

 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 
 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser med 
kriseledelsen 
 

  

Ved krisehendelse   

Ved fravær av rådmann og ordfører, sammen 
med resten av kriseledelsen og nødetatene ta 
stilling til om hele eller deler av kriseledelsen 
skal innkalles 
 

  

Dersom beslutning tas om at kriseledelsen skal 
innkalles, kontaktes 110-Telemark for bistand 
til innkalling 
 

  

   

Ved innkalling av kriseledelsen   

Innkalling skjer normalt pr. sms via 
mobiltelefon fra 110-Telemark 
 

  

Dersom du ikke kan møte, skaff stedfortreder 
snarest  
 

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt i 
kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom ikke 
annet er bestemt 
Ta på merkevest 
 

  

Ved etablering av kriseledelsen   

Delta ved leders opprop av kriseledelsen   

Delta ved gjennomgang av tiltakskort for 
etablering av kriseledelsen 15PGKL, særlig pkt. 4.4, 
7.3, 7.4, 7.5 og 7.6 

  

Iverksette gjennomføring av tiltakskort for 
etablering av andre kommunale kriseressurser 
21PGKL 

  

Når de ulike kriseressursene er etablert, skal 
kriseledelsen varsles og det skal loggføres i CIM. 

  

Ved drift av kriseledelsen   

Etter at personell fra andre kommunale 
kriseressurser er innkalt og i tjeneste, vil du kun 
delta i kriseledelsen ved behov 
Støtt arbeidet i andre kommunale kriseressurser 
som er etablert og bidra til god kommunikasjon 
mellom disse og kriseledelsen 

  

 
Porsgrunn kommune – krisehåndtering – sist oppdatert 6. juli 2017 
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15 PGKL Kriseledelsen - tiltakskort ved etablering (CIM-versjon) 

   

    

  

  
 

 
Innkalling av kriseledelsen i Porsgrunn kommune er besluttet og 
iverksatt  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Rådmann/ordfører - andre ved deres fravær  

Tiltak  

 
Kriseledelsen er etablert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Rådmann, IKT-sjef, beredskapsleder  

Tiltak  

 
Lokalene er klargjort og kriseledelsen har møtt 

 
CIM-loggfører for kriseledelsen er utpekt  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av krisestøtte  

Tiltak  

 
Leder av krisestøtte fører CIM frem til annen loggfører ankommer 

 
Liason fra politiet er innkalt til kriseledelsen  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Beredskapsleder  

Tiltak  

 
Sverre Walle, telefon 45424480 

 
Fylkesmannen er varslet om at kriseledelsen er etablert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Beredskapsleder  

Melding  

 

Varsles via e-post. 

Se også kommunens varslingslister for telefonnumre til ansatte hos Fylkesmannen 

 
Politiet er varslet om at kriseledelsen er etablert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av krisestøtte  

Tiltak  

 
Telefon 02800 

 
Servicesenteret er varslet om at kriseledelsen er etablert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av krisestøtte  

Tiltak  

 
Gjelder i arbeidstiden 

 
Legevakten er varslet om at kriseledelsen er etablert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av andre kriseressurser  

Tiltak  

 
Telefon 116117- varsling skjer ved behov 

 
Sivilforsvaret er varslet om at kriseledelsen er etablert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Beredskapsleder  

Tiltak  

 
Vakttelefon 40440844 hele døgnet 

 
Skien kommune er varslet om at kriseledelsen er etablert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Beredskapsleder  

Tiltak  

 
Telefon 35581000 eller beredskapsleder Svein Skaara på telefon 91852315 
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Bamble kommune er varslet om at kriseledelse er etablert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Beredskapsleder  

Tiltak  

 
35965000 eller beredskapskoordinator Jørn Urberg Tveten på telefon 91365067 

 
Innhenting av opplysninger om hendelsen er iverksatt  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Rådmann  

Tiltak  

 
Innhente opplysninger og få en best mulig oversikt over situasjonen i kommunen og 
hvilke konsekvenser det kan få for innbyggerne 

 
Felles forståelse av hendelsen er etablert i kriseledelsen  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Rådmann  

Tiltak  

 
Etablere en felles forståelse i kriseledelsen for hva og hvor omfattende problemene er 

 
Presse og informasjonssenter er bestemt etablert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Kommunikasjonsrådgiver  

Tiltak  

 
Bestemme om presse- og informasjonssenter skal etableres. Normalt etableres dette i 
rådhuset. 

 
Bemanningen på Servicesenteret er vurdert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av krisestøtte  

Tiltak  

 
Er bemanningen på Servicesenteret tilstrekkelig, eller må den økes? 

 
Evakuerte og/eller pårørendesenter (EPS) er bestemt etablert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av andre kriseressurser  

Tiltak  

 
Hendelsens art avgjør om evakuert senter eller pårørende senter skal etableres. 
Primært skal Hotel Vic benyttes 

 
Evakueringstjenesten er besluttet innkalt  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av andre kriseressurser  

Tiltak  

 
Evakueringstjenesten kan benyttes til evakuering og transportoppdrag 

 
Psykososialt kriseteam er besluttet innkalt  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av andre kriseressurser  

Tiltak  

 
Bemanningen på legevakten er vurdert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av andre kriseressurser  

Tiltak  

 
Type hendelse avgjør om legevaktens bemanning skal forsterkes 

 
Annet personell fra krisestaben er vurdert innkalt  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av krisestab  

Tiltak  

 
Krisestaben består av personell som blir sammensatt ut fra hendelsens karakter 

 
Annet personell fra krisestøtte er vurdert innkalt  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av krisestøtte  

Tiltak  

 
I krisestøtte inngår media, sentralbord, servicesenteret, cim-loggførere og tolker 

 
CIM-loggfører er sendt til EPS  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av krisestøtte  

Tiltak  
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CIM-loggfører er sendt til Servicesenteret  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av krisestøtte  

Tiltak  

 
CIM-loggfører er sendt til legevakt  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av krisestøtte  

Tiltak  

 
Innkalling av frivillige organisasjoner er vurdert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Beredskapsleder  

Tiltak  

 
Eksempler på frivillige organisasjoner er Røde Kors og Norsk Folkehjelp. 

 
Behovet for å bistå med kommunens materiell til skadestedet er vurdert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Brannsjef  

Tiltak  

 
Eksempel: Utstyr fra brannvesen eller kommunalteknikk. 

 
Plan for informasjon og krisekommunikasjon er iverksatt  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Kommunikasjonsrådgiver  

Tiltak  

 

Denne finnes i kapittel 3 i overordnet beredskapsplan 

Utarbeide informasjon og iverksette nødvendige informasjonstiltak internt i 
organisasjonen, for innbyggerne, media og andre. Koordinere med infoansvarlige og 
skadestedsledelse 

Sikre en god informasjonsstrategi, herunder: 

Hvilken informasjon skal vektlegges? 

Hvilke spørsmål vil vår informasjon skape? 

Hvilke tema bør unngås/ man ikke skal kommentere? 
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15PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort ved etablering 
Tiltak/oppgave Ansvarlig Utført 

1. Beslutte at kommunens kriseorganisasjon skal 
etableres helt eller delvis og bestille varsling via 110-
sentralen 

Ordfører eller rådmann  

2. Etablere kriseledelsens lokaler (Rådhusgt 5) Beredskapsleder 
IKT-sjef 

 

3. Etablere loggføring i CIM for kriseledelsen 
Leder av krisestøtte fører CIM frem til annen loggfører 
ankommer 

Leder av krisestøtte  

4. Varsle om at kriseledelse er etablert 
1. Fylkesmann (fmteberedskap@fylkesmannen.no) 
     (se varslingsliste for telefonnumre til ansatte) 
2. Politi (02800) 
3. Servicesenteret (i arbeidstiden) 
4. Legevakt (ved behov) 
5. Sivilforsvaret (Vakttelefon: 40440844) 
6. Nabokommuner (Skien 35581000 eller 91852315 og 
Bamble 35965000 eller 91365067)) 

 
1. Beredskapsleder 
 
2. Leder av krisestøtte 
3. Leder av krisestøtte 
4. Leder av andre kriseressurser 
5. Beredskapsleder 
6. Beredskapsleder 

 
1 
 
2 
3 
4 
5 
6 

5. Innhente opplysninger og få en best mulig oversikt 
over situasjonen i kommunen og hvilke konsekvenser det 
kan få for innbyggerne 

Alle  

6. Etablere en felles forståelse i kriseledelsen for hva og 
hvor omfattende problemene er 

Rådmann  

7. Avgjøre omfang av støttetjenestene; bla. ta stilling til 
om, i hvilken grad og hvor følgende funksjoner skal 
etableres: 
 
1. Presse- og infosenter (normalt i rådhuset) 
2. Publikumstjeneste (normalt Servicesenteret, Storgt 
153) 
3. Evakuerte- og pårørendesenter (primært Hotel Vic) 
4. Evakueringstjeneste 
5. Psykososialt kriseteam 
6. Oppbemanning av legevakt 
7. Innkalling av personell fra krisestaben 
8. Innkalling av personell fra krisestøtte 
9. Innkalling av kommunikasjonsstab 
10. Etablering av CIM-loggføring andre steder enn 
kriseledelse (legevakt, eps, servicesenter) 
11. Frivillige organisasjoner 

Rådmann leder vurderingen 
Her står også hvem som har ansvar 
for iverksetting 
 
1. Kommunikasjonsrådgiver 
2. Leder av krisestøtte 
 
3. Leder av andre kriseressurser 
4. Leder av andre kriseressurser 
5. Leder av andre kriseressurser 
6. Leder av andre kriseressurser 
7. Leder av krisestab 
8. Leder av krisestøtte 
9. Leder av krisestøtte 
10. Leder av krisestøtte 
 
11. Beredskapsleder 

 
 
 
 
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
11 

8 Avklare, blant annet med skadestedsleder, behov 
for kommunens utstyr/ materiell. Når liv og helse er 
truet er det alltid politiet som ”eier” skadestedet. 

Brannsjef  

9 Utarbeide målgruppeanalyse (01PGKOM) 
Iverksette krisekommunikasjon rettet mot alle interne og 
eksterne interessenter 
Koordinere med infoansvarlige og skadestedsledelse 
Sikre en god informasjonsstrategi, herunder: 
Hvilken informasjon skal vektlegges? 
Hvilke spørsmål vil vår informasjon skape? 
Hvilke tema bør unngås/ man ikke skal kommentere? 

Rådmann 
Kommunikasjonsrådgiver 

 

10 Iverksette strakstiltak for å hindre ytterligere 
skader på personer, miljø og materielle verdier i 
samarbeid med profesjonelle redningsmannskap. 

Rådmann  

Porsgrunn kommune – krisehåndtering – sist oppdatert 6. juli 2017 
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16PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort ved driftsfasen 
 
 

Tiltak/oppgave Ansvarlig Utført 

1. Kontinuerlig vurdere hendelser, 
konsekvenser, nødvendige handlinger og 
tidsramme 

Rådmann  

2. Iverksette aktuelle kommunale fagplaner og 
kriseledelsens tiltakskort for aktuell hendelse 

Rådmann  

3. Vurdere eventuelt  behov for å rekvirere 
nødvendig utstyr/materiell. 

Brannsjef  

4. Vurdere om kommunen må iverksette 
ytterligere tiltak for å hindre/ begrense skader 
på personer, miljø og materielle verdier. 

Rådmann  

5. Ivareta kontakt med innsatsledelsen i politiet, 
eventuelt LRS og operasjonssentralen. 

Brannsjef  

6. Holde kontakt og oversikt med kommunens 
utplasserte personell og materiell. Husk skifte 
av personell ved langvarig innsats. 

Rådmann  

7. Rapportere til Fylkesmannen jevnlig Beredskapsleder  

8. Føre logg og overvåke logg Loggfører CIM  

9. Overvåke media Kommunikasjonsrådgiver  

10. Vurdere fremtidig behov ut fra valg som blir 
tatt. 
F.eks. kapasitet på EPS 

Rådmann  

11. Ivareta kommunikasjonsbehovet mot eksterne 
og interne interessenter 

Kommunikasjonsrådgiver   

 
Porsgrunn kommune – krisehåndtering – sist oppdatert 6. juli 2017 
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17PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for medlem av krisestab 
 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser du blir 
innkalt til 

  

Meld fra til leder av krisestab dersom det er 
endringer av personalia, eller du avslutter ditt 
arbeidsforhold med kommunen. 

  

   

Ved krisehendelse   

Leder for krisestab har ansvaret for å kalle deg 
inn. Dette vil normalt skje på mobiltelefon 

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt der du 
blir bedt om å møte. Normalt sett er dette i 
Kriseledelsens lokaler i rådhuset dersom ikke 
annet er bestemt. 
Ta på merkevest 

  

Du blir kalt inn til kriseledelsen når hendelsen 
er av en slik karakter at dine fagkunnskaper er 
viktige for at kriseledelsen skal kunne fatte sine 
beslutninger på best mulig grunnlag. Derfor er 
det først og fremst ditt fagområde som er 
avgjørende for om du blir kalt inn eller ikke. 
Det er derfor gitt at det er innen ditt 
fagområde det forventes et bidrag i form av 
blant annet råd og veiledning 

  

Det vil variere i hvilken grad det er behov for at du 
er tilstede sammen med kriseledelsen. Du kan 
derfor oppleve å bli dimittert, for så å bli kalt inn 
på nytt ved behov. 
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18PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort for CIM-loggfører 
 
 

Tiltak/oppgave Merknad Utført 

Daglig drift   

Sørge for god kjennskap til kommunens 
beredskapsplanverk 

  

Delta på møter, opplæring og øvelser du blir 
innkalt til 

  

Ved krisehendelse   

Leder for krisestøtte har ansvaret for å kalle 
deg inn. Dette vil normalt skje på mobiltelefon 

  

Medbring laptop og mobiltelefon og møt der du 
blir bedt om å møte. Normalt sett er dette 
Servicesenteret dersom ikke annet er bestemt. 
Ta på merkevest 

  

Ved behov skal CIM-loggføring etableres slik: 
2 stk i kriseledelsens lokaler i rådhuset 
1 stk på legevakt 
1 stk på EPS 
1 stk på servicesenteret 
Oppsøk stedet du blir bedt om og start loggføring 
umiddelbart. Hendelsen er sannsynligvis allerede 
opprettet i CIM av leder for krisestøtte. 

  

Rutiner for loggføring   

For kriseledelsen   

Start alle meldinger med KL i emnefeltet:  
(indikerer at dette er loggføring fra kriseledelsen) 

  

For servicesenteret   

Start alle meldinger med SS i emnefeltet:  
(indikerer at dette er loggføring fra 
servicesenteret) 

  

For EPS   

Start alle meldinger med EPS i emnefeltet:  
(indikerer at dette er loggføring fra EPS) 

  

For legevakt   

Start alle meldinger med LV i emnefeltet:  
(indikerer at dette er loggføring fra legevakten) 

  

Hva som skal føres og gjøres   

Det vises til den opplæringen som er gitt. Stikkord: 
At en funksjon er etablert 
Bemanning og endring i bemanning 
Hendelser på den enkelte plass 
Avgjørelser som tas 
Når tiltak iverksettes 
Rapporteringer 
Statuser 
 
CIM-loggfører kan ha som oppgave å overvåke 
media 
Sørg for å oppdatere personer som ikke har tilgang 
til CIM om situasjonen 

  

 
Porsgrunn kommune – krisehåndtering – sist revidert 6. juli 2017 
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19PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort ved etablering av krisestøtte 
 

 

Tiltak/oppgave Ansvarlig Utført 

Innkalling av krisestøtte skjer normalt etter at 
kriseledelsen er samlet og har tatt stilling til hva som 
trengs av menneskelige ressurser 

Ordfører eller rådmann  

Innkalling av krisestøtte: skjer primært ved hjelp av 
mobiltelefon (se kommunens varslingsliste) 

Leder av krisestøtte  

Etablere loggføring i CIM for kriseledelsen 
Leder av krisestøtte fører CIM i kriseledelsen frem til 
annen loggfører ankommer 
Etablere loggføring i CIM for servicesenteret ved behov 
Etablere loggføring i CIM for EPS ved behov 
Etablere loggføring i CIM for legevakt ved behov 

Leder av krisestøtte  

Støtte etableringen av presse- og infosenter ved behov 
 

Leder av krisestøtte 
Kommunikasjonsrådgiver 

 

Etablere publikumstjeneste ved behov (normalt 
servicesenteret) 

Leder av krisestøtte 
Leder av servicesenteret 

 

   

Etablere forsterkning av sentralbordfunksjonen ved 
behov 

Leder av krisestøtte  

Etablere tolketjeneste ved behov Leder av krisestøtte 
Tolkekoordinator 
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20PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort ved drift av krisestøtte 
 

 

Tiltak/oppgave Ansvarlig Utført 

Oppdatere CIM fortløpende med relevant informasjon Loggførere i CIM (se eget 
tiltakskort 18PGKL) 
Leder av krisestøtte 

 

Sørge for rullering  av personell i krisestøtte Leder av krisestøtte  

   

Støtte driften av presse- og infosenter etter behov 
 

Leder av krisestøtte 
Informasjonsrådgiver 

 

Støtte drift av publikumstjeneste etter behov  Leder av krisestøtte 
Leder av servicesenteret 

 

   

Ivareta sentralbordfunksjonen og forebygge teknisk svikt Leder av krisestøtte  

Tilby tolketjeneste etter behov 
Husk at mange ulike etater vil ha behov for tolkehjelp 

Leder av krisestøtte 
Tolkekoordinator 

 

Organisere og levere mat og drikke til krisepersonell 
basert på behov 

Leder av krisestøtte  

Utføre andre oppgaver etter ordre fra kriseledelsen Leder av krisestøtte  
 
 
Porsgrunn kommune – krisehåndtering – sist revidert 6. juli 2017 
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21PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort ved etablering av andre kommunale 
kriseressurser 
 

 

Tiltak/oppgave Ansvarlig Utført 

Innkalling av andre kommunale kriseressurser skjer 
normalt etter at kriseledelsen er samlet og har tatt stilling 
til hva som trengs av menneskelige ressurser 
Politiet kan også beordre tjenestene etablert 

Ordfører eller rådmann  

Innkalling av andre kommunale kriseressurser: skjer 
primært ved hjelp av mobiltelefon. Se kommunens 
varslingsliste for EPS-personell og evakueringstjeneste. 
Ekstra bemanning på legevakt og psykososialt kriseteam 
innkalles fra legevakten(egne varslingslister)  

Leder av andre kommunale 
kriseressurser 
Vakthavende sykepleier på 
legevakten 

 

Etablere EPS ved behov(se delplan for EPS) 
Etablere psykososialt kriseteam ved behov (se delplan for 
psykososialt kriseteam) 
Etablere evakueringstjeneste ved behov (se kapittel 4 i 
denne planen) 
Forsterke bemanning av legevakt ved behov (se delplan 
for legevakt) 

Leder av andre kommunale 
kriseressurser 
Leder av EPS 
Leder av psykososialt kriseteam 
Leder av evakueringstjeneste 
Leder av legevakt 
 

 

Vurdere forsterket vakthold ved legevakt og EPS Leder av andre kommunale 
kriseressurser 

 

Forberede mottak av CIM-loggfører fra krisestøtte til: 
Legevakt 
EPS  

Leder av andre kommunale 
kriseressurser 
Leder av legevakt/vakthavende 
Leder av EPS 

 

Varsle kriseledelsen på mobil når: 
EPS er etablert (føres også i CIM) 
Psykososialt kriseteam er operativt 
Evakueringstjeneste er etablert 
Legevaktbemanningen er forsterket (føres også i CIM) 

 
Leder av EPS 
Leder av psykososialt kriseteam 
Leder av evakueringstjeneste 
Leder av legevakt/vakthavende 
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22PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort ved naturbaserte- og klimahendelser 
   

 
Beskrivelse av  
uønsket  
hendelse 

 
 
 

 Ekstrem vær (vind, varme og kulde) 

 Ekstrem nedbør 

 Skred (fjell, jord, kvikkleire og snø) og steinsprang 

 Flodbølge 

 Havnivåstigning, flom og stormflo 

 Overvann 

 Vanninntrenging 

 
Konsekvenser  
ved at hendelsen  
skjer 

 
 
 

 Fare for liv og helse 

 Svikt / stans i kritisk infrastruktur, virksomheter og næring 

 Stengte skoler og barnehager 

 Redusert drift og tilbud i helse og omsorg 

 Redusert tilbud/drift i andre kommunale tjenester 

 Evakuering av brukere/innbyggere 

 Redusert fremkommelighet 

 
Hvilke  
forberedelser  
er gjort  
i kommunen 

 
 
 

 Overordnede beredskapsplaner (kriseledelse, varsling, 
informasjon og kommunikasjon, ressurser, evakuering og 
befolkningsvarsling) 

 Virksomhetsbaserte beredskapsplaner for utsatte virksomheter 
samt kritiske tjenester og ansvarsområder 

 Beredskapsplaner for psykososialt kriseteam 

 Beredskapsplan for EPS 

 Beredskapsavtaler med nabokommuner og frivillige 
organisasjoner 

 
Hvilke tiltak skal  
ledelsen i kommunen 
iverksette, hvis den uønskede 
hendelsen  
skjer? 

 

 Samle kriseledelsen i henhold til planverk med liaison fra 
politiet. 

 Iverksette gjennomgang av tiltakskort 15PGKL og deretter 
16PGKL 
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23PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort ved hendelser med samfunnskritisk 
infrastruktur og virksomhetsbaserte farer 
   

 
Beskrivelse av  
uønsket  
hendelse 

 
 
 

 Svikt/stans i kraftforsyning 

 Svikt/stans i vannforsyning 

 Svikt/stans i avløpshåndtering 

 Redusert fremkommelighet 

 Uhell ved industrien (storulykkebedrift) 

 Uhell med transport av farlig gods 

 Akutt forurensing 

 
Konsekvenser  
ved at hendelsen  
skjer 

 
 
 

 Fare for liv og helse 

 Svikt / stans i kritisk infrastruktur, virksomheter og næring 

 Stengte skoler og barnehager 

 Redusert drift og tilbud i helse og omsorg 

 Redusert tilbud/drift i andre kommunale tjenester 

 Evakuering av brukere/innbyggere 

 Redusert fremkommelighet 

 
Hvilke  
forberedelser  
er gjort  
i kommunen 

 
 
 
 

 Overordnede beredskapsplaner (kriseledelse, varsling, 
informasjon og kommunikasjon, ressurser, evakuering og 
befolkningsvarsling) 

 Virksomhetsbaserte beredskapsplaner for utsatte virksomheter 
samt kritiske tjenester og ansvarsområder 

 Beredskapsplaner for psykososialt kriseteam 

 Beredskapsplan for EPS 

 Beredskapssamarbeid med industriberedskap og samordning av 
beredskapsplanverk 

 Beredskapsavtaler med nabokommuner og frivillige 
organisasjoner 

 
Hvilke tiltak skal  
ledelsen i kommunen 
iverksette, hvis den uønskede 
hendelsen  
skjer? 

 Samle kriseledelsen i henhold til planverk med liaison fra 
politiet. 

 Iverksette gjennomgang av tiltakskort 15PGKL og deretter 
16PGKL 
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24PGKL Kriseledelsen i Porsgrunn kommune - tiltakskort ved menneskeskapte handlinger og 
trusselsituasjoner 
   
 

 
Beskrivelse av  
uønsket  
hendelse 

 
 

 Uhell/ulykke ved store arrangementer 

 Stor ulykke (bil, vogntog og tog/bane) 

 Sabotasjehandlinger 

 Kriminalitetsrelaterte handlinger 

 Tilsiktede hendelser 

 Terrorhandlinger 

 
Konsekvenser  
ved at hendelsen  
skjer 

 
 
 

 Fare for liv og helse 

 Svikt / stans i kritisk infrastruktur, virksomheter og næring 

 Stengte skoler og barnehager 

 Redusert drift og tilbud i helse og omsorg 

 Redusert tilbud/drift i andre kommunale tjenester 

 Evakuering av brukere/innbyggere 

 Redusert fremkommelighet 

 Frykt blant innbyggerne 

 
Hvilke  
forberedelser  
er gjort  
i kommunen 

 
 
 
 

 Overordnede beredskapsplaner (kriseledelse, varsling, 
informasjon og kommunikasjon, resurser, evakuering og 
befolkningsvarsling) 

 Virksomhetsbaserte beredskapsplaner for utsatte virksomheter 
samt kritiske tjenester og ansvarsområder 

 Beredskapsplaner for psykososialt kriseteam 

 Beredskapsplan for EPS 

 Beredskapsavtaler med nabokommuner og frivillige 
organisasjoner 

 
Hvilke tiltak skal  
ledelsen i kommunen 
iverksette, hvis den uønskede 
hendelsen  
skjer? 

 Samle kriseledelsen i henhold til planverk med liaison fra 
politiet. 

 Iverksette gjennomgang av tiltakskort 15PGKL og deretter 
16PGKL 

 Iverksette Delplan trusler og menneskeskapte tilsiktede 
hendelser ved behov 
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25 PGKL Tiltakskort ved forsterket beredskap og/eller økt aktivitet fra Fylkesmannen 
 
Det kan oppstå situasjoner der Fylkesmannens beredskapsavdeling øker sin aktivitet og sender ut 
informasjon i forbindelse med dette. Det kan være hendelser utenfor vår kommune eller dårlige 
værprognoser som kan føre til uønskede hendelser. 
 
Informasjon fra Fylkesmannen sendes normalt til e-post beredskap@porsgrunn.kommune.no. Alle 
medlemmer av kriseledelsen er tilknyttet denne adressen og vil derfor motta alle disse e-postene. 
 
1. 
Dersom e-posten fra Fylkesmannen til beredskap@porsgrunn.kommune.no er en generell melding 
om flomfare eller ekstremnedbør, tas denne kun til etterretning av mottakerne. 
2. 
Dersom e-posten innebærer at den skal kvitteres for, utføres dette i slik rekkefølge: 

1. Beredskapsleder 
2. Dersom 1 ikke er tilstede/tilgjengelig: Virksomhetsleder serviceavdelingen 
3. Dersom 1 og 2 ikke er tilstede/tilgjengelig: Rådmann 
4. Dersom 1, 2 og 3 ikke er tilstede/tilgjengelig: Stedfortreder for rådmann (for tiden 

kommunalsjef for helse og omsorg) 
 
Dersom ingen av de 4 funksjonene er tilstede/tilgjengelig, vil den som skal utføre kvitteringen få 
spesifikt beskjed om dette i forkant. Nr 1 på lista har ansvar for å varsle nr 2 ved fravær, nummer 2 
må varsle nummer 3 og nummer 3 må varsle nr 4. 
 
3. 
Dersom e-posten inneholder anmodning om at noe skal skje, for eksempel rapportering eller 
deltakelse på telefonkonferanse, brukes samme rekkefølgen som ovenfor. I tillegg til dette, sender 
vedkommende ut en informasjon til alle via beredskap@porsgrunn.kommune.no om hvem og hva 
som blir gjort for å respondere på henvendelsen. For eksempel: «Beredskapsleder deltar på 
telefonkonferansen». 
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26 PGKL Tiltakskort for bortfall av kraftforsyning og/eller elektronisk kommunikasjon 
 

 

Beskrivelse av  
uønsket  
hendelse og 
mulige årsaker 

 Svikt/stans i kraftforsyning i mer enn 8 timer 
o Vil være mer alvorlig i den kalde årstiden 

 Svikt/stans i elektronisk kommunikasjon i mer enn 8 timer 

 Mest sannsynlig årsak er værmessige påkjenninger på 
ledningsnettet (kombinasjon av tung snø, sterk vind og kulde). 
Andre årsaker kan være sabotasje og krigshandlinger 

 

Konsekvenser  
ved at 
hendelsen  
skjer 

 
 
 

 Helse- og omsorgstjenester 
o Fare for liv og helse når det gjelder pasienter som trenger 

elektriske apparater for å ivareta vitale funksjoner.  
o Det kan bli aktuelt å evakuere pleietrengende personer fra 

sine hjem og/eller evakuere sykehjem 
o Oppfølging av hjemmeboende pleietrengende personer med 

livsnødvendige tekniske hjelpemidler, trygghetsalarmer kan 
bli vanskelig dersom telenettet faller ut 

o Legevakt kan miste tilgang til elektroniske pasientjournaler. 
Kommunikasjon med ambulanse og andre nødetater kan også 
bli rammet 

o Bortfall av elektroniske resepter kan bli krevende 
o Sykehuset vil få problemer med å gjennomføre operasjoner 
o Produksjon av mat til beboere vil bli rammet 

 Husly og varme 
o For boliger med elektrisk oppvarming som eneste varmekilde 

kan særlige sårbare personer bli rammet 
o Boliger og institusjoner med fjernvarme vil oppleve den 

samme utfordringen 
o Evakuering kan bli aktuelt fra disse husstandene 
o Offentlig virksomhet samt store deler av næringslivet vil bli 

rammet av det samme i den kalde årstiden 
o Det vil bli større fare for bygningsbranner fordi alternative 

oppvarmingsmetoder tas i bruk 

 Finans 
o Pengetransaksjoner kan stoppe opp og betalingsterminaler vil 

slutte å fungere 
o Tilgang til kontanter vil avta raskt 
o Masseutbetalinger (lønn og trygd) vil bli rammet 

 Forsyning av mat og medisiner 
o Matbutikker og apotek kan bli stengt grunnet utfordringer 

med betalingsløsninger og bestilling av varer 

 Forsyning av drivstoff (olje og gass) 
o Mangel på strøm vil ramme drivstoffpumper og 

betalingsløsninger 
o Økt behov for drivstoff til alle aggregatene gir 

forsyningsproblemer 

 Transport av personer og gods 
o Bortfall av gatelys og tunnelbelysning kan være en fare for 

sikkerheten 
o Fly, båt og togtrafikk stanser helt eller delvis 
o Redusert fremkommelighet kan forsinke feilrettingsarbeidet 

til kraftleverandøren og teleleverandøren 

 Vannforsyning og avløp 
o Driftskontrollsystemer i vann- og avløpsanlegg får problemer 
o Vanntilførsel kan fryse 
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o Ubehandlet avløpsvann vil slippe ut til vassdrag og sjø 

 Industri 
o Mange industrianlegg vil i første omgang få full stans i 

produksjon og fakling. Nødstrøm vil sørge for en kontrollert 
nedstengning, men svikt i disse systemene vil gi en høynet 
risiko for utslipp til luft og vann 

o Alternativ forsyning til anleggene på Herøya vil kunne 
forventes innen 1-2 døgn. 

o Langvarig svikt i strømforsyningen vil føre til utslipp av gasser 
og kjemikalier 

 Nød- og redningstjeneste 
o Nødnett vil falle ut etter en stund 
o Mobiltelefon er det sambandet som først slutter å virke ved 

bortfall av strøm 
o Synkende antall analoge fasttelefon abonnementer vil gi 

færre muligheter til alternativt samband 

 Kriseledelse 
o Bortfall av telefon og internett vil gi store utfordringer for 

krisehåndteringen i kommunen og for aktører med ansvar for 
kritiske samfunnsfunksjoner. Eksempler: Befolkningsvarsling, 
varsling og innkalling av personell som skal utføre 
krisehåndteringen, evakuering og krisekommunikasjon vil 
kreve langt mer ressurser og ta mer tid 

o Kommunen har ikke tilgang til CIM-offline og vil miste tilgang 
til dette krisestøtteverktøyet 

  Skoler og barnehager 
o Dersom skoler og barnehager stenger, vil mange foreldre bli 

forhindret fra å dra på arbeid 
o Gjennomføring av aktiviteter som krever nasjonal samordning 

kan bli rammet, for eksempel eksamen 

 Landbruk 
o Mangel på ventilasjon vil være et stort problem.  Det kan bli 

for varmt og muligens opphoping av gasser. 
o Dersom oppvarming av driftsbygninger svikter, vil dette 

kunne medføre evakuering eller nedslakting av husdyr 
o Bortfall av vannforsyning som følge av manglende strøm kan 

også være livstruende for dyrebesetninger 
o Strømavhengige apparater som melkeroboter og datastyrt 

foring vil slutte å fungere dersom bonden ikke har løsning for 
reservestrøm 

 

Hvilke  
forberedelser  
er gjort  
i kommunen 

 
 
 
 

 Overordnet beredskapsplan (kriseledelse, varsling, informasjon og 
kommunikasjon, ressurser, evakuering og befolkningsvarsling) 

 Kriseledelsen har tilgang til lokaler med nødstrømløsning 

 Virksomhetsbaserte beredskapsplaner for utsatte virksomheter 
samt kritiske tjenester og ansvarsområder, for eksempel planverk 
hos Kommunalteknikk, brannvesen, legevakt og IKT-avdelingen 

 Plan for helse-, sosial og smitteberedskap 

 Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 

 Beredskapsplan for Evakuerte- og pårørende senter (EPS) 

 Beredskapssamarbeid med industriberedskap og samordning av 
beredskapsplanverk 

 Beredskapsavtaler med nabokommuner og frivillige organisasjoner 

 Nødstrømkapasitet: Oversikt er utarbeidet (graderte opplysninger-
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finnes i kommunen) 

 I samarbeid med Skagerak energi er det utarbeidet en liste over 
prioriterte bygg dersom kraftforsyningen er knapp eller er bortfalt. 
(graderte opplysninger-finnes i kommunen) 

 

Tiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samle kriseledelsen i henhold til planverk  

 Etablere kontakt med Skagerak Energi for å skaffe oversikt. 
Oppdatert info om situasjonen vil bli publisert her: 
http://www.skagerakenergi.no/eway/outagemap/outagemap.html 

   

 Iverksette plan for krisekommunikasjon så tidlig som mulig 

 Iverksette relevante virksomhetsbaserte beredskapsplaner, for 
eksempel i Kommunalteknikk, IKT-avdelingen, legevakt, sykehjem, 
andre institusjoner med døgnpasienter 

 Vurder: Iverksette plan for evakuering og befolkningsvarsling i 
samråd med politiet. Bortfall av strøm kan bety evakuering ut av 
kommunen, dersom nødstrøm ikke er tilgjengelig 

 Vurder: Etablere EPS i samråd med politiet (samme utfordring som 
over) 

 Vurder: Hvilke kommunale tjenester og tilbud som skal stenges,  
reduseres eller driftes videre 

 Rapportere til Fylkesmannen og andre relevante aktører 

 Vurdere midlertidige ordninger for betaling  

 Vurdere alternative kommunikasjonskanaler 
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26 PGKL Tiltakskort for bortfall av kraftforsyning og/eller elektronisk kommunikasjon-XML til 
Word-format 

   

    

  

  

Svikt/stans i kraftforsyning i mer enn 8 timer 

Vil være mer alvorlig i den kalde årstiden 

Svikt/stans i elektronisk kommunikasjon i mer enn 8 timer 

Mest sannsynlig årsak er værmessige påkjenninger på ledningsnettet (kombinasjon av 
tung snø, sterk vind og kulde). Andre årsaker kan være sabotasje og krigshandlinger 
 

 
Kontakt er etablert med Skagerak Energi for å skaffe oversikt  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av kriseledelsen  

Tiltak  

 

Oppdatert info om situasjonen vil bli publisert her: 
http://www.skagerakenergi.no/eway/outagemap/outagemap.html 

  

 
Iverksetting av virksomhetsbaserte beredskapsplaner er vurdert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av kriseledelsen  

Tiltak  

 

For eksempel i Kommunalteknikk, IKT-avdelingen, legevakt, sykehjem, andre 
institusjoner med døgnpasienter 

  

 
Iverksetting av plan for evakuering og befolkningsvarsling er vurdert i 
samråd med politiet  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av kriseledelsen  

Tiltak  

 

Bortfall av strøm kan bety evakuering ut av kommunen, dersom nødstrøm ikke er 
tilgjengelig 

  

 
Etablering av EPS er vurdert i samråd med politiet  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av kriseledelsen  

Tiltak  

 
Står også på tiltakskort for etablering av kriseledelsen. Vurderingen må tas ut fra det 
faktum at energiforsyning har opphørt. 

 
Midlertidige ordninger for betaling er vurdert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av kriseledelsen  

Tiltak  

 
Alternative kommunikasjonskanaler er vurdert  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Rutine  
Ansvarlig: Leder av kriseledelsen  

Tiltak  
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01PGKOM – Tiltakskort for kommunikasjonskart, målgruppeanalyse og prioriteringer

Rett informasjon til rett målgruppe til rett tid!

Det er viktig å vite hvem vi skal kommunisere med (målgruppe), hva vi skal si (budskap) og hvordan vi
skal si det (kanaler). Et kommunikasjonskart gir oss en oversikt over hvilke aktører vi må forholde
oss til og kommunisere med i krisen.

Hvordan lage kommunikasjonskart?
Slike kommunikasjonskart kan gjerne lages via «gule lapper», i et regneark eller ved hjelp av et
tankekart.

Det bør gi svar på:
Hvem krisen har følger for

• Hvilke aktører som kan påvirke krisen eller hvilke vil påvirke egen virksomhet

Analyser målgruppene:
Hvem er nyttige medspillere og kan videreformidle informasjonen vi ønsker å få ut?

• Hvilke grupper kan bli utfordrende, og hvordan informasjonen bør tilrettelegges og vinkles
overfor disse?

• Hvilken type informasjon skal gå til hvem og hvilke kanaler egner seg best?

En målgruppeanalyse er med på å sorter e kommunikasjonsbehov, oppdage problemer og muligheter
i forhold til ulike aktører. Det bør synliggjøre hvilken rolle de ulike gruppene har i en krise.

Porsgrunn
kommune

Innbyggere

Besøkende

Egne ansatte

Folkevalgte

Tillitsvalgte

Pårørende Brukergrupper

Lag/foreninger

Andre etater

Media

Stat/fylke
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Prioriter  
Når gruppenes ulike roller og relasjoner er kartlagt, må vi vurdere hvilke aktører som er spesielt 
viktige.  
 
Blir tiden knapp, er det en fordel å ha prioritert de grupper vi skal informere eller kommunisere med 
først. 
 
Prioriter kommunikasjonstiltakene etter denne rekkefølgen: 

1. Mennesker (berørte, pårørende, innbyggere, ansatte og mediene) 
2. Miljø/omgivelser 
3. Materielle verdier 
4. Marked/økonomi 

 
Man må ofte utarbeide egne budskap for hver målgruppe, eventuelt i kombinasjon med ulike 
kommunikasjonstiltak. I tillegg må det foretas en prioritering av hvilke kanaler som best når de 
viktigste målgruppene. 
 
Når du har kartlagt, analysert og prioritert er dere godt i gang med å legge en 
kommunikasjonsstrategi. Først må dere bli enige om budskap (se eget tiltakskort). 
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02PGKOM – Tiltakskort for utforming av budskap 
 

Kommunikasjonen skal begrense usikkerhet om ansvarsforhold, klargjøre hva virksomheten gjør 

for å løse problemet og redusere krisens omfang, samt formidle hvordan rammede kan få hjelp og 

støtte. 

Prioriter to-tre korte hovedbudskap som du uansett skal ha fram 

 Gjenta gjerne budskapene! 

La følgende prinsipper være styrende for din kommunikasjon: 

 Empati 

 Åpenhet 

 Ærlighet 

 Integritet 

 

Start alltid med empati – vis medfølelse for de involverte! 

Informasjon som vil bli etterspurt: 

• Hva har hendt? 

• Hva er problemet? 

• Hvordan kan situasjonen utvikle seg? 

• Hva er kriseledelsens plan? 

• Hvilke tiltak skal iverksettes? 

• Har noen opptrådt uaktsomt? 

• Er det begått feil? 

• Hvem har begått feil? 

• Er prosedyrer og rutiner fulgt? 

• Hvor finnes oppdatert informasjon? 

• Hvor kan innbyggerne henvende seg? 

• Er det opprettet pårørendesenter (kontaktinformasjon)? 

 

Nyttig huskeliste: 

• Vær bevisst at kommunikasjon er mer enn ord. Det er ikke nødvendigvis det du sier som 

blir vektlagt, men måten du sier/formidler det på. Tenk retorikk! 

• Budskapet ikke er kommunisert før det er forstått. Det du sier er ikke nødvendigvis er det 

målgruppen hører. 

• Skaff til veie fakta som underbygger egne budskap og standpunkter. 

• Hev blikket og perspektivet fra detaljnivået opp på et overordnet nivå. Gode budskap er 

ofte tolkningen eller utlegningen av sakens faktainformasjon. De kan være 

handlingsorienterte, og uttrykker da det du vil gjøre på bakgrunn av sakens fakta. De kan 

også være verdibaserte og uttrykke hva kommunen står for, og formidle en blanding av 

verdi og handling. 

• Det er lov å si “jeg vet ikke” 

• Ikke spill eller lyv! Sannheten vil komme for dagen før eller siden.  

• Gi ikke opplysninger til en journalist som ikke bør komme på trykk, og hold deg unna «off 

the record» -situasjoner. 

• Vær tydelig på hva publikum kan forvente – og ikke forvente. Ikke lov for mye! 

• Vær optimist!  
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03PGKOM – tiltakskort for å loggføre i CIM 
 
Åpne CIM ved å gå inn på denne adressen: www.dsb-cim.no 
 
Velg Telemark og Porsgrunn kommune 
 

 
 
Trykk OK 
 
Logg inn med brukernavn og passord. Velg Normal ved en skarp situasjon 
 

 
 
 
Alt du legger inn i CIM, og selv kan se i CIM, det kan også de andre i staben følge med på. Tilsvarende vil 
gjelde for hva du ser fra andre brukere i staben som jobber sammen med deg. 
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Velg hendelse 

Er det en pågående hendelse og noen har begynt loggføring før deg velger du hendelsen i det 
sprettoppvinduet som nå kommer.  Eventuelt må du opprette ny hendelse. 

 
Opprette en ny hendelse 
Som førstemann inn må du registrere hendelsen før du kan starte loggføringen  
 
Fyll ut skjemaet. Merk deg obligatoriske felt. 
 
Melder = Den som melder hendelsen – ”kilden din”. Kun navn er obligatorisk, men gjør det til en god 
vane å notere (mobil-
)telefonnummeret hvis det 
meldes pr. telefon. 
Tidsstemplingen er 
automatisk. Du kan overstyre 
automatikken via 
kalenderikonet . 
 
Emne 
Emne er ”overskriften” på 
hendelsen din. Vær kort og 
eksakt! 
 
Beskrivelse. 
Bør absolutt fylles ut – men 
ikke skriv ”stil”. 
Stikkordsform kan gå bra, 
men husk at du skriver for 
andre ….øvelse gjør mester! 
 
Tilgangskontroll 
Hvis du ikke ønsker at alle 
skal se denne hendelsen, kan 
du markere Velg roller. Da 
åpner et skjema hvor du 
huker av de rollene som du 
ønsker skal se hendelsen. 
Roller som ikke er huket av vil ikke se hendelsen på listen over hendelser i det hele tatt. Du kan gjøre dette 
til enhver tid (senere) ved å redigere hendelsesbeskrivelsen. 
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Lagre ved å klikke OK

Hvis du har gjort det riktig, og ikke glemt noen obligatoriske felt, så vil CIM ha opprettet hendelsen og
flyttet deg direkte til Logg for hendelsen. Beskrivel se av hendelsen ligger som første post i loggen med ID
nummer: 1

Loggføring – vanlig logg
I CIM kan alle brukere, bortsett fra de med rollen Gjester, skrive meldinger til loggen. Dette er en stor
fordel i en kriseledelse, da én enkelt loggfører til tider lett kan bli overlesset og komme på etterskudd.

Hva skal loggføres? Loggføringen vil omfatte: Meldinger (telefoner) staben har mottatt i hendelsens
anledning eller kontakter/oppringninger som staben har gjort, utvikling/endringer i situasjonen,
beslutning er som er fattet osv…

Vi kan imidlertid gi deg to tommel - fingerregler å følge:
Er det ”et verb” (noe som er gjort eller skjedd) – LOGGFØR !
Er du i tvil? – da er du IKKE lenger i tvil – LOGGFØR !

1. -
knappen oppe til HØYRE i Listefeltet. Standard skjema for å skrive loggmelding returneres. Du vil
kjenne deg igjen fra opprettelse av hendelser. Navn på melder o g emne er obligatorisk.

2. Melder er her ”kilden din”. Det kan være en innringer eller en institusjon som har ringt inn en
opplysning, det kan være deg selv som vil loggføre noe du har gjort, eller det kan være en i
kriseledelsen (beredskapsleder?) som har me ddelt en beslutning som må loggføres. Tenk: ”HVEM
(navn)har jeg dette fra? ( – og hvilket TELEFONNUMMER, hvis kilden er ekstern)

3. Emne: Skriv kort og konsist, men husk: Du skriver for andre. Tenk ”HVA og/eller HVOR”.
Tidsstempling (NÅR) skjer jo automatisk. Kompletter med nødvendig beskrivelse (ofte bli dette
en kort redegjørelse for; HVORLEDES)

4. Bekreftelse, Flagg
5. Lagre ved å klikke OK - knappen. Sjekk listefeltet for loggen. Nye loggmeldinger legger seg med

siste melding på topp.

Ubekreftet/Bekreftet:
Standard er Ubekreftet. Hvis man velger
bekreftet, så spør CIM om hvor denne
bekreftelsen er oppnådd (tilbakeringing,
alternativ kilde, nettside, teksmelding…. ) Dette
er et obligatorisk felt – men du kan skrive ”hva
du vi l” – alt godtas !!!.

Frigitt til :
Bekreftet informasjon kan frigis. Hvis man velger
frigitt til Medieenhet, kommer også
Pårørendeenhet automatisk, men IKKE omvendt.
Hvis man velger Pårørendeenhet først, må man
bevisst velge Medieenhet etterpå .

Flagg:
Akkurat som i MS Outlook kan du fla gge (merke)
viktige meldinger i loggen. Standard er ”ikke
flagget’’. Flagging gjør det mulig å lete hurtigere i
loggen, søke på flaggede meldinger og gjøre
utdrag fra loggen mot andre moduler.

Vedlegg til loggmelding
Det kan knyttes ett eller flere filve dlegg til
loggmeldingen din. Eksempler på slike filvedlegg
kan være: Dokumenter/ rapporter mottatt i e -
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post, handlingsplaner utledet i kriseledelsen, plantegninger, kartutstnitt osv… 
 
En forutsetning for å legge til et filvedlegg, er at den aktuelle filen først har blitt lagret på din PCs harddisk 
eller på et fellesområde som PCen din har tilgang til (Hvis du ønsker å legge ved en fil mottatt i e-post, må 
du altså først lagre e-postens filvedlegg midlertidig på 
din egen harddisk i fra e- postleseren din!) 
 

1. Klikk vedleggsfanen i loggskjemaet. Et skjema 
for å legge til vedlegg returneres. 

2. Klikk knappen. Da åpner et utforskervindu, 
hvor du kan lete i mappestrukturen på din 
egen PC eller på fellesområdene du har 
tilgang til. 

3. I utforskervinduet, finn og velg den filen du 
vil legge til som vedlegg 

4. Gi vedlegget eventuelt et nytt navn og en beskrivelse (ikke obligatorisk) 
5. Lagre via OK-knappen 

Filen du valgte, lastes nå fra din PC/ditt tilgangsområde opp til CIM-server og kobles som et vedlegg til 
loggmeldingen din. 
Kontroll: Marker loggmeldingen i listefeltet for loggen, gå til detaljfeltet og klikk vedlegget. Filen åpner i 
sitt opprinnelige program. 
 
 

Bruk av Hurtiglogg 
 
Via Snarveier (nede til 
VENSTRE), kan du klikke 
på Ny hurtigloggføring. 
 
Dette valget åpner et 
forenklet loggskjema: 
 
 

 
 
 
Hurtigloggskjemaet blir stående oppe og nullstiller seg hver gang du lagrer til loggen.(Det må lukkes helt 
bevisst via oppe til HØYRE) 
 
Skjemaet kan dras til ”minst mulig forstyrrende posisjon” på skjermen og kan ligge klart. Bruk det til 
hurtig loggføring under møter eller når du er litt  på etterskudd og har mye uregistrert informasjon 
liggende  
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04PGKOM – tiltakskort for å publisere nyheter på nett 
 
Åpne nettleser og lim inn denne linken: http://www.porsgrunn.kommune.no/cmsui/cms/edit 
 
Logg inn: 

- Brukernavn:  
- Passord: 

 
Har du egen  tilgang, så bruker du den. Ellers kan følgende beredskapspassord benyttes: 
Bruker: beredskapsweb 
Passord: 39P0r$grunn00 
 
Du kommer da inn i følgende bilde: 
 

 
 
Du får opp en meny på venstre side, og deler av nettsiden på høyre side: 
 

 
 
 
 
Velg kriseområde i menyen: 
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Høyreklikk på ordet Kriseområde.  
 
Velg Ny side 
 
Trykk på Opprett Artikkel 
 
Følgende felt fylles ut:  
 
Navn  
Overskrift - 
gjerne det samme 
som navn 
Ingress 
Hoveddel – 
teksten 
Forfatter 
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Ved en større hendelse kan det være lurt å lage et navn/overskrift og en ingress som kan være felles for 
alle oppdateringer om hendelsen. 
 
Eks:  
Navn: Strømutfall 
Overskrift: Strømutfall 
Innledning: Kommunens innbyggere kan bli uten strømforsyning i flere døgn. Ansatte i kommunen jobber 
på spreng for å ivareta befolkningen på best mulig måte. 
Hoveddel: Her får du bekreftet informasjon fra kommunen. 
 
Nyeste informasjonen vil ligger øverst. 
 
Husk å skrive dato og klokkeslett før hver nye informasjon som legges til! 
 
 
 
 
 
 
 
Lagre 
 
Du har tre muligheter for å lagre. 
 

 
 
Bruk knappen Lagre når du vil fortsette å jobbe på dokumentet før publisering. Når du velger Lagre, 
lagres informasjonen, og siden vil fortsatt være åpen for redigering. 
 
Bruk Lagre og forhåndsvis når du vil forhåndsvise en side du jobber med. Når du velger Lagre og 
forhåndsvis, lagres informasjonen og fanen Forhåndsvis vises. Fra dette skjermbildet kan du velge enten å 
publisere visningen eller fortsette redigeringen. 
 
Bruk Lagre og publiser når du vil publisere en side du jobber med uten å forhåndsvise den.  Siden blir nå 
tilgjengelig på nett og er synlig for alle. 
 
Publisert  



34/17 Orientering om beredskapsplan - Porsgrunn kommune - 17/14376-1 Orientering om beredskapsplan - Porsgrunn kommune : Beredskapsplan for Porsgrunn kommune versjon 2017.08.31

65 
Overordnet beredskapsplan – Porsgrunn kommune 

Når du publiserer saken blir den synlig som et rødt felt  på forsiden av nettsiden 
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05PGKOM – tiltakskort for å overvåke og publisere nyheter på Facebook 
 
Kommunens facebookside finner du her: www.facebook.com/porsgrunnkommune 
 
I Porsgrunn kommune har følgende personer tilgang til å publisere på siden: 

 Thomas Naper Administrator. 
 Hege Schjøth Øverås Redaktør  
 Heidi Henningsen Redaktør 
 Per Kristian Indrehus Redaktør 
 Vibeke Eikedalen Nedrebø Redaktør 
 Kate Tverberg Nerland Redaktør 
 Terje Odden Redaktør 
 Monica Eikeng Redaktør 
 Fred Inge Skjærum Redaktør 

 
Administrator kan administrere alle aspekter ved siden, inkludert å sende meldinger og publisere innlegg 
som siden, opprette annonser, se hvilken administrator som har opprettet et innlegg eller en kommentar, 
vise innsikt og tilordne sideroller 
 
Redaktørene kan redigere siden, sende meldinger og publisere innlegg som siden, opprette annonser, se 
hvilken administrator som opprettet et innlegg eller en kommentar, og vise innsikt. 
 
For å publisere på kommunens Facebookside må du være innlogget som deg selv. 
 
Du velger Porsgrunn kommune under Sider i menyen på venstre side: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Her kan du:  
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A. skrive en kort informasjon 
B. laste opp et bilde og skrive en kort tekst til bildet  

Hvis du skal laste opp et bilde, må dette ligge lagret på PCn og lastes opp derfra.  
C. dele lenker til nettsider 

 
Overvåke aktivitet 
 
Det er viktig å følge med på hva som skjer på kommunens Facebookside.  
 
Følg med på: 

1. Meldinger 
2. Statusfelt 
3. Innlegg fra andre på siden 

 
Det kan også være nyttig å følge med på andre relevante Facebooksider, blant annet for å avkrefte 
eventuelle rykter. Vær forsiktig med å bruke dette som kilde til din informasjonshåndtering. Det er viktig å 
få informasjonen bekreftet før du bruker den som din egen.   
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06PGKOM – tiltakskort for å publisere nyheter på Ansattportalen 
 
Åpne nettleser og lim inn denne linken: http://ansatt.porsgrunn.kommune.no/ 
 
Høyreklikk midt på siden 
 

 
 
Velg Til redigeringsmodus 
 
 
Høyreklikk på Nyheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velg Opprett ny 
 

Velg Opprett Ordinary web page 
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Fyll ut:  
Navn   
Overskrift   
Innledning   
Hoveddel 
Skribent 
 
Bilde 
Husk ingressbilde! Størrelse 125 piksler bredt og 109 piksler høyt 
 
Har du dårlig tid bruker du byvåpenet.  
 
Trykk på den lille firkanten med tre prikker etter feltet for ingressbilde 
 
Da får du opp dette bildet 
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Du finner byvåpenet under Global files – Ingressbilder - byvåpen 
 
 
Lagre 
 
Du har 3 muligheter for å lagre 
 
 
Bruk knappen Lagre når du vil fortsette å jobbe på dokumentet før publisering. Når du velger Lagre, 
lagres informasjonen, og siden vil fortsatt være åpen for redigering. 
 
Bruk Lagre og forhåndsvis når du vil forhåndsvise en side du jobber med. Når du velger Lagre og 
forhåndsvis, lagres informasjonen og fanen Forhåndsvis vises. Fra dette skjermbildet kan du velge enten å 
publisere visningen eller fortsette redigeringen. 
 
Bruk Lagre og publiser når du vil publisere en side du jobber med uten å forhåndsvise den.  Siden blir nå 
tilgjengelig på nett og er synlig for alle. 
 
Publisert  
Når du publiserer saken blir den synlig som et rødt felt  på forsiden av nettsiden 
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07PGKOM –  tiltakskort for oppdatering telefonsvarer 
 

Lese inn og aktivere: 
 
Ring 7581 (Evt. 35 54 75 81 dersom man ringer fra eksternt nummer) 
 
Tast pinkode 3719 # 
 
Velg 1 # 
 
Velg frasenummer 1 # 
 
Les inn etter tonen og avslutt med # 
 
For å gjøre den aktiv: 
 
Tast 3 # (Aktivere) 
 
Tast 1 # (Frasenummer) 
 
Tast 2 # (Tjenestens-ID) 
 
Legg på 
 
For å deaktivere: 
 
Ring 7581 (Evt. 35 54 75 81 dersom man ringer fra eksternt nummer) 
 
Tast pinkode 3719 # 
 
Velg 4 # 
 
Velg tjeneste-ID 2 # 
 
Legg på 
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09PGKOM – tiltakskort for Pressebrief/pressekonferanser 
 
I forbindelse med større hendelser er det ofte fornuftig å arrangere pressemøter. Sørg for egnede lokaler. 
Det bør være tilstrekkelig med teknisk utstyr og kapasitet for å håndtere journalister, tv-mannskap, 
bloggere osv.  
 
Pressemøter ledes som oftest av en kommunikasjonsrådgiver eller den kriseledelsen peker ut.  
 
Eksperter skal bare bistå om nødvendig. 
 
Når kriseledelsen er etablert er det ordfører som er talsperson i forhold til ekstern informasjon. 
 

Tema/områder Ansvarlige 

Under pressekonferanse: 
Om beredskapsarbeidet, om arbeidet knyttet opp mot 
pårørende/berørte, konsekvenser for kommunen og 
innbyggere etc. 

Ordfører 

Under pressekonferanse: 
Om konsekvenser for organisasjonen og ansatte 

Rådmann 

Koordinere, tilrettelegge og lede pressekonferanser 
 

Kommunikasjonsrådgiver 

 
 
Ansvarlig for pressekonferansen skal: 

1. Ønske velkommen 
2. Presentere panel-deltakerne 
3. Orientere om kjøreplan (hvordan gjennomføre) og rammer eks. tidsbegrensning, anledning til 

intervjuer etter pressekonferansen mm de fleste journalistene ønsker intervjuer en-til-en slik at 
de får en eksklusivsak. Det er derfor viktig å sette av nok tid, og å informere talspersonen(e) om 
dette på forhånd. 

4. Gi ordet til…ordfører…? 
5. Ordstyrer skal styre mediene, ikke omvendt 
6. Pressekonferanse skal være kortest mulig 
7. Sett strek når dere har sagt det dere ønsker 
8. Gi pressen anledning til å stille spørsmål 
9. Si fra når det er 5 min igjen 
10. Avrunde (“Takk for fremmøte”) 
11. Opplyse om neste pressekonferanse hvis den er berammet 

 
Praktisk huskeliste: 

• navneskilt foran hver person på podiet 
• system for mottak av journalister  
• system for å registrere alle journalister (bl.a. med tanke på oppfølging) 
• påloggingsinformasjon for trådløst nettverk 
• nok strømkabler 
• nok kapasitet på nettet 
• ansvar for å notere spørsmål 

 
Temaer som skal gjennomgås på hver pressekonferanse, og gjentas i pressemeldinger/ 
bakgrunnsinformasjon: 
        Vise empati! 
• Når krisen ble oppdaget. 
• Hvordan krisen ble oppdaget. 
• Når kriseledelsen/redningsmannskapene var på plass. 
• Hvor mange mannskaper som deltar. Kun det som er bekreftet av politiet! 
• Hvor omfattende krisen er 
• Om noen er skadet/døde. Kun det som er bekreftet av politiet! 
• Hvordan utviklingen er redningsarbeidet – om krisen er under kontroll. 
• Konsekvenser. 
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• Hvilke materielle verdier som står på spill, eventuelle bygninger i fare. 
• Hvem som har fått informasjon om utviklingen: innbyggere, ansatte, presse m.fl. 
• Om helseberedskap som er varslet (om det er aktuelt). 
• Hva som er kriseledelsens videre strategi. 
 
 
 
 
 
 

 



35/17 Orientering om saksbehandling ifm eiendomssaker - 17/14360-2 Orientering om saksbehandling ifm eiendomssaker : Orientering om saksbehandling ifm eiendomssaker

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/14360-2 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 31.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om saksbehandling ifm eiendomssaker 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I møte 26.09.2017 sak 31/17 ba kontrollutvalget om en orienteringssak om saksbehandling ifm 

eiendomssaker til møtet 31.10.2017. 

 

Kontrollutvalget ønsker en orientering om:  

 saksbehandlingen i saken «låven på Skjelsvik, og lignende saker.  

 Porsgrunn kommunes saksbehandling i eiendomssaker  

 Oppfølging av rettstvister i eiendomssaker.  

 

 

Saksopplysninger: 
Kommuneadvokat Randi Gro Thuland og kommunalsjef for by og kulturutvikling Øystein Brinck møter 

for å gi en orientering om: 

 saksbehandlingen i saken «låven på Skjelsvik, og lignende saker.  

 Porsgrunn kommunes saksbehandling i eiendomssaker  

 Oppfølging av rettstvister i eiendomssaker.  

 

Administrasjonen har sendt to eksempler til saken, som er vedlagt. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger fram forslag om å ta saken til orientering, da informasjon og orientering om saken vil 

bli gitt i møtet. 

 

 

Vedlegg:  

- rettsbok Ørstvedt 

- krav om erstatning Sørlie 
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Arkivsak-dok. 17/00050-7 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 31.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 31.10.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Oppdragsansvarlig revisor Kjell Ekman orienterer om revisjonen sitt arbeid i Porsgrunn kommune. 
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Arkivsak-dok. 17/00057-14 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 31.10.2017 

 

 

 

   

 

 

referatsaker 31.10.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 Temark sin høstkonferanse og representantskap, er i Arendal 08.11.2017. sekretariatet opplyser 

om påmeldte. 

 Orientering om saker i neste møte. 
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Arkivsak-dok. 17/00064-12 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 31.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 31.10.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

 

 

Saksopplysninger: 
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