
Rollekort – LEDER lokal beredskapsledelse 

 

1 Funksjon  

Lederens fremste og viktigste oppgave er å ha den store oversikten. 

Hovedfokus: 

 LEDE! 

 Holde et oppdatert situasjonsbilde 
o Current – hva skjer akkurat nå og hvordan skal det håndteres 
o Future – Hva er status om 2 – 6 – 12 - 24 og 24+ timer – og hvordan skal det håndteres 

2 Oppgaver/Gjøremål 

 LEDE! 

 Kriseleders viktigste oppgave er å fatte raske og gode beslutninger! 

 Sammen med S5, håndtere media 

 Ha en tydelig synlighetsprofil under krisearbeidet 

 Holde nest høyere enhet oppdatert 

 Identifisere ressursbehov tidlig – og anmode om disse så tidlig som mulig 

 Lede statusmøter  

 Fordele oppgaver 

3 Samarbeider med 

 Samarbeider med Om hva? 

Internt Hele staben 
 Oversikt i krisen 

o NÅ 
o Fremtid 

 Situasjonsbilde 

 Identifisere utfordringer og behov i forkant 

Eksternt UDIR/SBL  Holde UDIR og SBL oppdatert på situasjonen, behov 

og løsninger 

 Rekvirere nødvendig støtte fra SBL og SBL ressurser 

 Andre   

 

4 Rapporterer til 

Universitetsdirektøren / Sentral beredskapsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDER 



Rollekort – Stabsfunksjon 1: Personell 

 

1 Funksjon  

Stabsfuksjon1 (S1) er ansvarlig for personell. Med dette menes alt personell i egen organisasjon som involveres i 

operasjonen. 

Herunder staben, virksomhetens øvrige personell, pårørende, og alt annet personell som direkte involveres i den aktuelle 

krisen. 

 

2 Oppgaver/Gjøremål 

 Holde oversikt over involvert personell 

 Sørge for varsling av personell som skal/kan komme til å bidra i stabs/ledelsesarbeidet 

 Koordinere med leder av pårørende senteret 

 Koordinere med leder av evakuert senteret 

 Sette opp vaktlister til stab og ledelse ved langvarige operasjoner 

 

3 Samarbeider med 

 Samarbeider med Om hva? 

Internt Lokal beredskapsleder Personelloversikter 

Vaktlister og bemanning av beredskapsledelsen og støttefunksjoner 

S5 Informasjon til eget personell (ansatte/studenter, pårørende, frivillige) 

S2 Identifisering av interne gjerningspersoner 

S3 Oversikt over personell ressurser 

S4 Personelloversikter ift forlegning og forpleining, utgifts refusjoner og 

reisekostnader 

Eksternt Personaldirektøren 

(Sentral ressursgruppe) 

Faglig foresatt 

Politi/Nødetater Identifisering av skadde/sårede, døde, gjerningspersoner, pårørende og andre 

involverte 

Pårørendesenter/ 

Kommunen 

Oppsett og etablering av pårørendesenter. Personelladministrasjon, personell 

lister. Informasjon til pårørende (koordinert med S5) 

Prest/psykolog Informasjon (koordinert med S5), personelloversikter, adresser med mer 

Kommunens kriseteam Informasjon (koordinert med S5), personelloversikter, adresser med mer 

 

 Rapporterer til 

Lokal beredskapsleder 

 

 

S1 



Rollekort – Stabsfunksjon 2: Informasjon 

 

1 Funksjon  

Stabsfunksjon 2 (S2) er ansvarlig for etterretning/informasjonsinnhenting og (situasjons)analyse. Til denne funksjonen 

kan også gjerne samvirkeoppgaven med Politi legges. 

Videre legges ofte også sikkerhetsansvaret til denne funksjonen 

2 Oppgaver/Gjøremål 

 Kartlegge det detaljerte hendelsesforløpet 

 Holde sjefen oppdatert på hendelsen/situasjonen, med hovedfokus på gjerningsperson og/eller andre eksterne 
faktorer 

 Gjøre løpende situasjonsvurderinger 

 Samle inn og analysere informasjon/etterretning ift hendelsen, årsaker, gjerningsperson etc 

 Fremskaffe nødvendig informasjon til staben ift hendelsen 

 Koordinere etterretningsinformasjon med Politiet (i praksis betyr det GI informasjon til Politiet), og holde Politiet 
og/eller andre nødenheter oppdatert på situasjonen 

 Styre lokal bruk av vektere 

3 Samarbeider med 

 Samarbeider med Om hva? 

Internt Sjef Situasjonsvurderinger og orienteringer 

S3  Situasjonsvurdering og scenarioproduksjon (mest sannsynlige og 

farligste/worst case) 

 Koordinere egne operasjoner, egen innsats 

S5 
 Mediemonitorering og informasjonsinnhenting 

 Bistå i kvalitetssikring av utgående informasjon, for ivaretakelse av 
OPSEC1 

Eksternt Politi/Nødetater 
 Operativ informasjon/etterretning.  

 Informasjonsdeling og formidling.  

 Skaffe til veie nøkler, plantegninger med mer Rekonstruksjon av 
hendelsesforløp. 

  Identifisering av årsaksfaktorer/gjerningsmenn.  

 Videre sikring av åsted 

 Lede og gjennomføre interne granskninger 

Innleide vektere 
 Hendelsesforløp 

 Sikring av lokasjoner/objekter 

 Sikring av åsted.  

 Publikumskontroll 

 

4 Rapporterer til 

Lokal beredskapsleder 

 

 

                                                

1 OPSEC = Operasjonssikkerhet – utgående informasjon må ikke kunne avsløre egne handlinger. 

S2 



Rollekort – Stabsfunksjon 3: Operasjon 

 

1 Funksjon  

Stabsfunksjon 3 (S3) er ansvarlig for egne pågående operasjoner. Herunder situasjonsanalyse, innsatskoordinering, 

tildeling og oppfølging av utgående oppgaver og oppdrag. 

S3 har den sentrale funksjonen i stabens planlegging og har hovedansvaret for den operative virksomheten og 

utarbeidelse av planer. Samarbeider nært med S2, om planleggingen. 

Hovedansvar for operativ planlegging og koordinering, forhandling i samarbeid med S2, og situasjonsvurdering sammen 

med Stabssjef. 

Hovedfokus: 

 Planlegge, styre og koordinere all EGEN innsats (all innsats med EGNE ressurser/personell) 

2 Oppgaver/Gjøremål 

 Holde situasjonsbildet klart for sjefen/staben, med fokus på egne/interne oppgaver/operasjoner/gjøremål 

 Planlegge og fordele egne/interne oppgaver og gjøremål 

3 Samarbeider med 

 Samarbeider med Om hva? 

Internt Stabssjef Situasjonsvurderinger og orienteringer. Koordinere egn innsats og 

egen ressursbruk med eksterne etater/enheter 

S1 Koordinere personellressurser, bruk og innsats 

S2 Situasjonsvurderinger, orienteringer 

Liaisoner Koordinere utsendelse av liaisoner og koordinere informasjon 

fra/til/mellom liasonene 

Loggførere Administrere og følge opp loggførere og loggføring i staben 

Eksternt Politiet/Nødenheter Koordinere intern og ekstern innsats og ressursbruk 

Brann/Redning Koordinere innsats og ressursbruk 

Kommunens 

beredskapskoordinator 

Koordinere innsats og ressursbruk 

 

4 Rapporterer til 

Lokal beredskapsleder 

 

 

 

 

S3 



Rollekort  – Stabsfunksjon 4: Logistikk 

 

1 Funksjon  

Stabsfunksjon 4 (S4) Logistikk og administrasjon legger opp logistikkplan, gir retningslinjer og koordinerer disse 

tjenestene.  

Sambandsleder og andre IKT-medarbeidere kan inngå i denne funksjonen.  

S4 har ansvar for at innredningen og utstyret i stabsrommet til enhver tid er i orden (kontorutstyr, kart, datautstyr mv.).  

Hovedansvar for materiell og sambandsressurser, sanitet, transport, forpleining og forlegning. 

Hovedfokus: 

Fasilitere drift av staben og støttefunksjonene (lokasjoner, utstyr, forpleining og forlegning) 

Koordinere bruk av utstyr, økonomi og fysiske ressurser. Føre ressurskart og ressursregnskap 

2 Oppgaver/Gjøremål 

 Besørge nødvendig utstyr, utrustning og materiell til staben 

 Besørge forlegning og forpleining til staben 

 Koordinere forlegning og forpleining for involverte (hjelpemannskaper, pårørende, frivillige, ansatte med flere) 

 Koordinere transport for stab, og andre involverte 

 Besørge, vedlikeholde og utruste stabens fasiliteter (kriserom, stabsrom med mer) 

 Oppsett, drift og koordinering av samleplasser og pårørendesenter 

3 Samarbeider med 

 Samarbeider med Om hva? 

Internt Stabssjef Situasjonsvurderinger og orienteringer. Hovedvekt på egne og eksterne 

ressurser (utstyr, fasiliteter, økonomi) 

S1 Koordinere behov for forlegning og forpleining 

S3 Oversikt over tilgjengelige og brukte ressurser 

Eksternt Politiet/Nødenheter Koordinere ressurser og ressursbruk.  

Brann/Redning Koordinere innsats og ressursbruk 

Kommunens 

beredskapskoordinator 

Koordinere ressursbruk 

 

4 Rapporterer til 

Lokal beredskapsleder 

 

 

 

S4 



Rollekort  – Stabsfunksjon 5: Kommunikasjon 

 

1 Funksjon  

Stabsfunksjon 5 (S5) skal støtte sjefen, staben og stabssjefene i deres mediehåndtering, bistår S2 ved å innhente 

etterretningsinformasjon gjennom medieovervåkning.  

Hovedansvar for mediehåndtering, intern informasjon og medieovervåkning, utarbeide forslag til og publisere informasjon 

internt og eksternt.  

Etablere pressesenter og arrangere pressekonferanser. 

Koordinere utgående informasjon med Politiet (Politiets P5). 

Hovedfokus: 

a) Utforme og gjennomføre en medieplan og håndtere (intern og) ekstern kommunikasjonsflyt 
b) Støtte sjefen i mediehåndteringen 
c) Organisere og lede pressebriefer/orienteringer og pressekonferanser 
d) Kvalitetssikre all utgående informasjon 

2 Oppgaver/Gjøremål 

 Kvalitetssikre all utgående kommunikasjon 
o Til ansatte 
o Til presse/media 
o Til publikum 

 Mediehåndtering 

 Bistå S2 i mediemonitorering 

 Utforme presseuttalelser, og koordinere disse med politiets P5/medieansvarlige 

 Sette opp og drifte pressesenter 

 Bistå sjefen med håndtering av media 

 Ha en løpende medieplan og kommunikasjonsplan 

 Holde seg oppdatert på situasjonen 

 Utforme en medie-/informasjonsplan 

 Håndtere presse (bistå sjefen) 

 Planlegge og gjennomføre pressemøter, pressebriefer og pressekonferanser 

 Kvalitetssikre all utgående informasjon 

 Koordinere uttalelser med politiets P5 

 Gjøre løpende omdømme-vurderinger ift pressens vinkling og publikums oppfatning 

3 Samarbeider med 

 Samarbeider med Om hva? 

Internt Sjef 
 Media- og presseplan 

 Informasjonsstrategi 

 Håndtering av presse 

S1 Koordinere og kvalitetssikre informasjon til ansatte/elever, 

pårørende, publikum 

S2 Koordinere og gjennomføre mediemonitorering 

OPSEC 

Eksternt Presse Planlegge og gjennomføre presseorienteringer, briefinger 

og informasjon til mediene 

S5 



 Samarbeider med Om hva? 

Politiet Koordinere utgående informasjon og avklare skille mellom 

hvem som kommuniserer/informerer om hva til hvem og 

hvordan 

Sentral Kommunikasjonsenhet Mediehåndtering og ansatt info 

 

4 Rapporterer til 

Lokal beredskapsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rollekort  – Rådgiver 1: Lokal IT 

 

1 Funksjon  

Rådgiver 1 - IKT (R1) skal koordinere og besørge nødvendig IKT kapasitet og infrastruktur for staben og de øvrige 

involverte i krisearbeidet. 

Hovedfokus: 

a) Utforme nødvendig IKT infrastruktur for å drifte krisearbeidet 

b) Besørge nødvendig nettilgang, hardware og Software til krisehåndteringen 

c) Kvalitetssikre varslings- og krisehåndteringsverktøy 

d) Besørge og administrere nødvendige tilganger til nettsider og IKT systemer 

2 Oppgaver/Gjøremål 

 Koordinere nødvendig nettilgang med nettleverandør 

 Drifte systemer for logg, varsling og krisehåndtering 

 Informere sjefen om kapasiteter og begrensninger i nett og tele kapasitet 

3 Samarbeider med 

 Samarbeider med Om hva? 

Internt S5 
 Nettilgang, systemtilgang 

 Kapasitet og bruk av internett 

S2  Systemtilgang/programtilganger 

 Overstyring av tilganger 

 Sikre kommunikasjonslinjer internt og til eksterne 

S3  Sikre kommunikasjonslinjer til liaisoner 

Eksternt Nett og teleleverandører  Kapasitet på nett og linjer 

 Opprettholdelse av nett og linjer 

 

4 Rapporterer til 

Lokal beredskapsleder 

 

 

 

 

 

 

 

R1 



 

Rollekort  – Rådgiver 2: Områdeleder 

 

1 Funksjon  

Rådgiver 2 - Områdeleder (R2) er beredskapsleders rådgiver ift teknisk drift, eiendom og lokal kjennskap/kunnskap. 

Hovedfokus: 

e) Stille som eller skaffe egnede kjentmenn på berørte objekter 

f) Opprettholde/igangsette/normalisere teknisk drift (strøm, vann, ventilasjon etc) – eventuelt sikkert stenge 

samme 

g) Skadebegrense følger av frafall/fravær av teknisk drift 

h) Skaffe tilveie nødvendig driftsstøtte (elektrikere, rørleggere etc) 

2 Oppgaver/Gjøremål 

 Skaffe oversikt over kjentmenn på berørte objekter 

 Skaffe nødvendig kart og tegninger for egen innsats, samt bistå nødetatene med relevante opplysninger om 

berørte objekter 

3 Samarbeider med 

 Samarbeider med Om hva? 

Internt S3 
 Koordinere innsats med annet 

driftspersonale/områdeledere 

S4  Bistå S4 i logistikkspørsmål 

 Koordinere innsats internt/eksternt ift logistikk 

Eksternt Eiendom/EA  Drift/opprettholdelse av tekniske systemer 

 Skadebegrensning ift tekniske systemer 

 Koordinere innsats teknisk personale (elektrisitet, 

vann, etc) 

 Samvirke/liaisonering med annet driftspersonale/ 

områdeledere 

 Vakt- og alarmsentralen  Samvirke og koordinering med driftssentral og 

driftspersonell 

 Nødetatene  Koordinering av kjentmannstjeneste på berørte 

objekter 

 

4 Rapporterer til 

Lokal beredskapsleder 

 

 

 

R2 



 

Rollekort – Rådgiver 3: Lokalt hovedverneombud/verneombud 

 

1 Funksjon  

Rådgiver 3- Verneombud (R3) er beredskapsleders rådgiver ift lokal kjennskap og HMS . 

Hovedfokus: 

i) Bistå lokal beredskapsleder ift ivaretakelse av eget personell 

j) Bidra med lokal kjennskap og kunnskap 

2 Oppgaver/Gjøremål 

 Skaffe oversikt over kjentmenn på berørte objekter 

 Skaffe nødvendig kart og tegninger for egen innsats, samt bistå nødetatene med relevante opplysninger om 

berørte objekter 

3 Samarbeider med 

 Samarbeider med Om hva? 

Internt S1 - Personell 
 Koordinere ivaretakelse av egne ansatte/studenter 

S5 - Kommunikasjon  Koordinering og gjennomføring av informasjon internt 

(ansatte og studenter) 

Eksternt Evakuertsenter  Koordinere egen bistand og innsats ift opprettelse og 

drift av pårørtsenter 

 

4 Rapporterer til 

Lokal beredskapsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 



 

Rollekort – Loggfører 

 

1 Funksjon  

Loggfører er ansvarlig for i loggs form å dokumentere beredskapsledelsens arbeid under krisehandteringen. 

Hovedfokus: 

 Loggføre alle hendelser og meldinger av betydning 

 Bistå i opprettelsen og føring av situasjonstavler 

 Bistå i kvalitetskontrollen av situasjonsbildet og hendelsesforløpet 

2 Oppgaver/Gjøremål 

 Føre logg over beredskapsledelsens arbeid (enten i CIM eller i annet egnet format/verktøy) 

 Bidra til ajourføring av tavler og situasjonskart 

 Bistå med kvalitetssikring av situasjonsbildet 

3 Samarbeider med 

 Samarbeider med Om hva? 

Internt S3 - Operasjon 
 Situasjonsbildet, situasjonstavler med mer 

S5 - Kommunikasjon  Registrering av inngående og utgående 

kommunikasjon, meldinger og informasjon 

Eksternt Andre loggførere  Deling av logger i CIM 

 

4 Rapporterer til 

Lokal beredskapsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGG 

FØRER 



 

Rollekort – Liaison 

 

1 Funksjon  

Liaisoner er personell med spesifikt ansvar for: 

 å koordinere samvirke med andre enheter 

 dele og formidle informasjon med andre interne eller eksterne enheter underveis i stabs-/krisearbeidet.  

Dette kan for eksempel være 

 Nødetatene (Politi)  Innsatsleders kommandoplass 

 Sentral beredskapsledelse EHMSB eller SBL 

 Pårørt-/Evakuertsenter 

 Andre fakulteter/institutter 

 

Hovedfokus: 

Sørge for et ens og samstemt informasjonsbilde og situasjonsforståelse mellom egen beredskapsledelse og den enhet 

liaison er utsendt til 

2 Oppgaver/Gjøremål 

 Opprette kommunikasjon mellom den enhet Liaison er avgitt til og egen beredskapsledelse 

 Besørge rask og korrekt informasjonsflyt 

 Oppdatere «begge ender» av linja med ny informasjon 

 Avklare rykter 

 Holde oversikt i situasjonen 

3 Samarbeider med 

 Samarbeider med Om hva? 

Internt S3 - Operasjon 
 Informasjonsflyt 

 Korrekt og ens informasjonsbilde 

 Rask deling av kritisk/viktig informasjon 

S5 - Kommunikasjon  Koordinering av informasjon 

 Kvalitetssikring av korrekt og bekreftet informasjon 

 Ivaretagelse av konfidensialitet i informasjonen 

Eksternt Enheter liaison er avgitt til  Informasjonsflyt 

 Avklaring av rykter og kvalitetssikring av informasjon 

 Bidra til korrekt og ens situasjonsbilde 

 

4 Rapporterer til 

Lokal beredskapsleder 

 

 

LIAISON 


