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1. Målsetting, rammer for gjennomgangen og sammendrag  

1.1 Innledning og mandat for gjennomgangen 
Arbeidsdepartementet ble direkte rammet av terrorangrepet 22. juli 2011. Én medarbeider 

omkom. 22 medarbeidere var til stede i regjeringskvartalet da bomben smalt. S-blokka fikk 

omfattende skader, mens M-37 hadde enkelte materielle skader. Ansatte som ikke var på ferie 

hadde behov for ny kontorplass fra og med første arbeidsdag etter hendelsen. Om lag 40 % av 

departementets ansatte er omlokalisert til lokaler i Akersgata 64-68 inntil en permanent 

løsning er på plass.    

 

I håndteringen etter bombeangrepet ble det vurdert som nødvendig å fokusere på ivaretakelse 

av medarbeidere og å få departementet opp å stå. Departementets underliggende virksomheter 

ble ikke berørt på samme måte som AD og strategisk koordinering av sektoren, som vanligvis 

er en hovedoppgave for departementet, var ikke vesentlig i denne krisen.  

 

Med tanke på å trekke lærdom for å forbedre det framtidige beredskaps
1
- og 

sikkerhetsarbeidet i departementet ble det satt ned en arbeidsgruppe for å gå igjennom 

hvordan ADs oppgaver og ansvar ble håndtert. Arbeidsgruppen har bestått av Ann Kristin 

Henriksen (AUA), Ola Torvald Foss (AUA) og Sjur Ve (AMS). Arbeidsgruppen har hatt to 

innfallsvinkler til sitt arbeid og vurdert:  
   
1. Departementets planer og støttesystemer for å få på plass og opprettholde virksomheten.  

2. Departementets rutiner og systemer for å kunne ivareta medarbeidere i krisesituasjoner.  

 

Innledningsvis gis et sammendrag av hovedpunkter i rapporten. Kapittel 3 omhandler 

arbeidsgruppens vurderinger og kapittel 4 gir en oversikt over vedtatte oppfølgingstiltak. 

Disse er ikke i prioritert rekkefølge, og for noen tiltak kan det være hensiktsmessig med 

nærmere konsekvensvurderinger i forbindelse med oppfølgingen.  

1.2  Grunnlag for arbeidet  
Arbeidsgruppen har søkt å få til en bredest mulig tilnærming til gjennomgangen, med innspill 

fra alle sider av organisasjonen. I denne sammenhengen har det vært vurdert hvordan man 

best mulig skal fange opp erfaringene fra de ulike gruppene
2
 som ble berørt. Det har 

innledningsvis vært gjennomført intervjuer med departementsråden og ekspedisjonssjefen i 

AUA for nærmere å kartlegge hendelsesforløpet. Kartleggingen er benyttet som en del av 

forarbeidet til en endelig rapport, samt å avgrense fokusområder i en spørreundersøkelse.  

 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut og besvart elektronisk ved hjelp av Questback. Alle fikk 

invitasjon med link til undersøkelsen som e-post. Den lå ute mellom 1. og 4. november 2011. 

Det kom inn 147 svar, dvs. en svarprosent på ca 75%. Spørreskjemaet har vært inndelt i 

forskjellige kategorier av spørsmål ut fra om du har eller ikke har tilhørt kriseledelsesgruppen 

                                                
1
 Beredskap defineres i denne sammenhengen som forberedelser til å håndtere en akuttsituasjon, krise eller 

katastrofe, samt hvordan departementet raskt skal komme tilbake til normal virksomhet igjen når skaden først 

har skjedd.  
2
 Eks på grupper er de som befant seg i regjeringskvartalet 22. juli da bomben gikk av (inkludert i Møllergata 

37), de som var på ferie eller dratt fra jobb, medlemmer av kriseledelsesgruppen og dens stab- og 

støtteelementer, de som kom på jobb i løpet av den første uken etter hendelsen, de som kom på jobb etter lengre 

tid o.l. En enkeltperson kan med utgangspunkt i dette tilhøre flere grupper.  
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og dennes stab og støtteelementer
3
. Noen av spørsmålene har vært enkelt målbare, men det 

ble også bedt om kommentarer og forslag om hva som har fungert bra, mindre bra og 

eventuelt hva som kan gjøres annerledes.  

 

Arbeidsgruppen har ellers gått igjennom den dokumentasjonen som finnes om hendelsen. Det 

være seg kopier av ulike dokumenter mottatt på e-post, SMS-meldinger, samt loggføring og 

situasjonsrapporter i KSE-CIM systemet
4
.  

1.3  Sammendrag av hovedpunkter   
Informasjonsinnhentingen og tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsene har gitt et bilde av 

at AD - omstendighetene tatt i betraktning - har hatt en god håndtering av situasjonen etter 22. 

juli. Det er imidlertid også avdekket en del konkrete forbedringspunkter, mulige behov for 

justeringer og oppfølgingstiltak for å styrke den framtidige beredskapen. Den første delen av 

kapittel 3 handler om:  
 
 hvordan kriseplanverket har fungert som støtteverktøy, og hvilke forbedringspunkter som 

eventuelt bør gjøres på dette området. Elementer av planen drøftes også som egne punkter, 
slik som blant annet varsling og rollefordeling.  

 hvordan varslingen har fungert for kriseledelsen og dens stab- og støtteelementer, og 

hvilke erfaringer som er gjort som kan bidra til å styrke departementets generelle 

varslingsrutiner. 

 om rollefordelingen og -forståelsen har vært klare, og om det er behov for nærmere 
informasjon om disse 

 om personellressursene som ble kalt inn var tilstrekkelige og om det er forhold rundt 

bruken av personell som eventuelt bør opprettholdes, forsterkes eller gjøres annerledes 

ved en framtidig krise 

 hvordan de ulike støttesystemene innen telefoni og IKT, kan benyttes for en mer effektiv 
krisehåndtering. 

 hvordan loggføringen og situasjonsrapporteringen fungerte, og behovet for eventuelle 

forbedringer i forhold til dette. I denne sammenhengen har arbeidsgruppen også vurdert 
bruken av KSE-CIM og hvordan anvendelseskompetansen av systemet kan styrkes. 

 behov for utflyttingslokaler 

 behov for gjennomføring av øvelser og opplæring.  

 

I den andre delen av kapittel 3 vurderes forhold av mer psykososial karakter, dvs 

ivaretakelsen av medarbeidernes ve og vel i og etter krisehendelsen. Herunder vurderes også 

informasjonsformidlingen til, og oppfølgingen av, de ansatte, samt bruken av ulike 

informasjonskanaler.  

 

På bakgrunn av gjennomgangen som er omtalt i kapittel 3 har departementet vedtatt en del 

oppfølgingspunkter som presenteres i kapittel 4. Totalt dreier det seg om 14 tiltak. Noen av 

                                                
3 Departementet har en funksjonsinndelt kriseorganisasjon som er delt inn i en ledelsesgruppe, bestående av 

departementsråd og ekspedisjonssjefer i alle avdelinger, samt en stab som skal ivareta støttefunksjoner for 

ledelsesgruppen slik som saksbehandling, loggføring og lignende. 
4 KSE-CIM er et internettbasert system for å gi støtte til håndtering av ekstraordinære hendelser og kriser. Det er 

etablert av Regjeringens krisestøtteenhet (KSE) og kan benyttes for varsling, loggføring, rapportering og 

informasjonshåndtering. Det er etablert for å sikre sporbarhet i informasjonsflyt, aktiviteter og beslutninger, samt 

strukturere tilgjengelig informasjon. Systemet benyttes av KSE for å koordinere departementer i en krise. Flere 

departementer benytter også systemet daglig ifm medieovervåking og loggføring av ekstraordinære hendelser.  



5 

 

disse er enkle å gjennomføre, mens andre er mer omfattende. Rekkefølgen på tiltakene er 

basert på en tematisk opplisting, og er ikke uttrykk for en tenkt prioritering. I hovedtrekk:  

 

 er det seks tiltak knyttet til krisehåndteringsplanen for AD. Forslagene spenner fra 

rutinemessig distribusjon av planverket og justering av konkrete forhold, til mer 
omfattende og langsiktig scenarioarbeid for å kunne avdekke ytterligere læringspunkter.  

 legges det opp til at krisekommunikasjonsplanen revideres 

 er en del av de læringspunktene som har gjort seg gjeldende i forhold til bruk av IKT-

systemer allerede i ferd med å bli implementert. To ytterligere tiltak på dette området er 

knyttet til en bedre og mer effektiv bruk av KSE-CIM, samt mer systematisk bruk av 

medieloggfunksjonen i dette systemet.  

 startes et arbeid med å vurdere utflyttingslokaler og en avtale om dette   

 legges det vekt på god opplæring i rømningsveier i nytt bygg og bedre opplæring i KSE-
CIM.  

 vil oppfølgingsarbeidet overfor enkeltmedarbeidere som kan få senreaksjoner, fortsette. 

Dette vil primært være en oppfølging av hendelsen 22. juli, men erfaringene fra dette vil 

også kunne benyttes i håndtering av fremtidige hendelser. Rutinene for å følge opp 

registrering av pårørende vil også bli justert og forbedret.   

2. Hendelsesforløpet  
Bomben eksploderte fem på halv fire fredag 22. juli. Departementsråden ble raskt orientert og 

initierte varslingen av departementets kriseledelse og dens stab og støtteelementer. Det ble 

avklart at hele politisk ledelse var i sikkerhet, også politisk rådgiver Liv Tørres, som befant 

seg i garasjeanlegget på eksplosjonstidspunktet. Den innledende fasen gikk ut på å skaffe 

oversikt over situasjonen for personalet, vurdere umiddelbare krisehåndteringsoppgaver og 

samordne handlinger med andre departementer innen rammen av Regjeringens kriseråd 

(RKR).  

 

Mye av grunnlaget for departementets videre drift ble klargjort i løpet av helgen. Hele 

kriseledelsen ble innkalt til første møte om morgenen lørdag 23. juli, og utover denne dagen 

startet arbeidet med å innplassere ADs ansatte i NAVs lokaler i Sannergata 2, samt å få 

departementets funksjoner og drift opp å stå. Det ble også forberedt og sendt ut informasjon 

til alle ansatte. Søndag 24. juli ble det gjennomført et allmøte både for de som var til stede i 

regjeringskvartalet under terrorangrepet og et allmøte for alle ansatte. Planleggingen for 

mottak av medarbeidere og klargjøring av de midlertidige lokalene fortsatte ut over dagen. 

 

Fra første arbeidsdag, mandag 25. juli, og noen uker fremover, holdt politisk og administrativ 

ledelse korte, daglige informasjonsmøter for alle medarbeidere på jobb i Sannergata 2. De 

første ukene ble det ellers fokusert på formidling av informasjon og oppfølging av 

medarbeidere, få tekniske støttesystemer til å fungere så godt som mulig, planlegge mottak av 

medarbeidere som kom tilbake fra ferie og gradvis overgang til å starte oppgavene med å 

normalisere driften.  

 

Nærmere detaljer om hendelsesforløpet finnes i eget vedlegg.  
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3. Arbeidsgruppens vurdering av læringspunkter  
Hovedinntrykket fra gjennomgangen er at håndteringen under de gjeldende omstendigheter 

gikk bra. Toppledelsens tilstedeværelse og kontinuitet er trukket fram som svært positiv. I 

arbeidet med å gjennomgå håndteringen er det avdekket enkelte forbedringspunkter, som kan 

legge til rette for en enda bedre håndtering av eventuelle senere kriser. I rapporten er det disse 

punktene som har et hovedfokus. Det har ellers avtegnet seg et skille mellom den innledende 

fasen med varsling og umiddelbar krisehåndtering (de syv første dagene) og ADs videre 

håndtering etter at situasjonen er mer stabil. Arbeidsgruppen har hovedsakelig fokusert på 

erfaringer fra den første fasen.    

3.1 Departementets planer og støttesystemer for å få på plass og opprettholde 
virksomheten  
 

Kriseplanverk 

ADs planverk for å håndtere kriser skal være et dynamisk dokument som revideres ut fra flere 

forhold, blant annet erfaringer fra hendelser. Planverket består av kriseplanen for AD og 

krisekommunikasjonsplanen. Disse er ment å benyttes i sammenheng. Departementet fikk ny 

kriseplan 1. januar 2011. Krisekommunikasjonsplanen er derimot noen år gammel, og var 

planlagt revidert i løpet av 2011. Dette arbeidet var ikke påbegynt da terroraksjonen inntraff. 

De konkrete forbedringspunktene som trekkes fram, gjelder i stor grad prosedyrer for 

varsling, rollefordeling, samt oppgaver i forbindelse med loggføring og 

situasjonsrapportering. Erfaringer og anbefalinger om disse punktene vurderes i egne avsnitt. 

 

Arbeidsgruppen har ellers hatt fokus på hvordan planene fungerte som støtteverktøy i den 

innledende fasen etter terrorangrepet. Det er i denne fasen at informasjonsbehovet gjerne er 

størst og beslutningsgrunnlaget minst. Faste rammer for hvordan kriser håndteres kan bidra til 

å skape størst mulig kontroll. Tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen viser at kriseplanen 

for AD fungerte som en støtte, særlig i begynnelsen. Sjekklister og maler er i stor grad blitt 

benyttet i henhold til intensjonen. Krisekommunikasjonsplanen er imidlertid ikke tatt i bruk i 

samme grad, selv om krisekommunikasjon var et sentralt punkt i håndteringen. Arbeidet med 

å revidere krisekommunikasjonsplanen bør derfor prioriteres.  

 

Kriseplanen er utformet som et prosedyreverktøy for situasjoner som krever omlegging av 

drift for å sikre at ADs oppgaver blir ivaretatt. Til en hvis grad listes det opp aktuelle 

krisesituasjoner, og blant disse også terror og sabotasje. De omfattende effektene for AD av 

angrepet 22. juli, og de læringspunktene som trekkes ut, illustrerer at det er forhold som 

kunne vært dekket bedre i kriseplanen. Å vurdere ulike krisescenarioer, og hvilke virkninger 

de kan få, er et verktøy for å avdekke ytterligere læringspunkter.  

 

Planverket var ikke tilgjengelig i papirformat 22. juli, siden lokalene til AD var utilgjengelige. 

Det var likevel mulig å hente det ut fra filserveren, og gjøre det tilgjengelig for alle i 

kriseledelsen til det første møte 23. juli. Hadde eksplosjonen vært enda kraftigere kan det 

tenkes at serverfunksjoner for IKT-systemet hadde falt ut og begrenset denne muligheten. I 

denne sammenhengen er det vurdert mulig backupløsninger. Spredning av planverket til 

underliggende virksomheter er et aktuelt tiltak.  

 

Varsling  

I ADs kriseplan er det fokus på varsling av kriseledelsen og dens stabs-/støtteelementer, for å 

sikre rask iverksettelse av departementets håndtering av en hendelse. SMS eller telefon skal 

benyttes i varslingen. KSE-CIM systemet er fastsatt som et mulig hjelpemiddel for dette. 
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SMS-varsel fra KSE-CIM sendes primært fra PC, mens varslingen den 22. juli ble initiert via 

mobiltelefon. Varslingsfunksjonen i KSE-CIM ble ikke tatt i bruk denne gangen. Dette er 

innen rammen av forhåndslagte planer.   

 

I spørreundersøkelsen kommer det fram at varslingen og viderevarsling av kriseledelsen og 

dens stab og støtteelementer i hovedsak var fullført i løpet av en halvtime etter hendelsen. 

Politisk rådgiver varslet departementsråden som på sin side tok kontakt med politisk ledelse. 

Departementsråden varslet også ekspedisjonssjefene og det ble sørget for å varsle videre i 

egen avdeling. I enkelte tilfeller har det raskeste varselet kommet via andre kanaler, og 

viderevarslingen til personer i egen avdeling er påbegynt med en gang medlemmer av 

krisestaben ble klar over alvorlighetsgraden i hendelsen. Grunnet ferieavviklingen kunne det 

ha oppstått vanskeligheter i forhold til å vite hvem som skulle varsles. De som deltok i den 

umiddelbare krisehåndteringen ble imidlertid varslet innen tre timer etter hendelsen.  

 

Omfanget av terrorangrepet 22. juli viser at det kan oppstå situasjoner i fremtiden der det ikke 

bare er behov for å mobilisere departementets kriseledelse, men også å varsle bredt ut til alle 

departementets ansatte. Ved for eksempel en ulykke, brann eller en ny terrorhendelse kan en 

større andel av departementets ansatte være på arbeidsplassen. Da vil varsling til alle ansatte 

kunne bidra til evakuering fra berørte områder, informasjon om at enkelte områder/bygninger 

ikke er trygge, skaffe oversikt og lignende. Per i dag har kriseplanen ingen prosedyrer for 

denne typen varsling, og dette bør etableres.  

 

Rollefordeling  

Deltakerne i kriseledelsen og krisestaben mener i henhold til svarene i spørreundersøkelsen at 

egen rolle og funksjon stort sett var klare. Det vises ellers til at støttestaben ivaretok flere 

roller grunnet ferieavviklingen. Som følge av ferien var det også flere som fungerte i 

lederposisjoner, og dette kan ha medført noe innledende usikkerhet om rollene. Møtet i 

kriseledelsen 23. juli har bidratt til å tydeliggjøre rollene.  

 

Informasjonsrollen til mellomledere synes å ha vært litt mer uklar. Ferieavvikling og 

nytilsettinger gjorde at noen mellomledere ikke var til stede og/eller fungerte som normalt, og 

informasjonsoppgavene ble ivaretatt av andre. Generelt har ikke denne rollen vært like 

definert og forhåndsbeskrevet som oppgavene til kriseledelsen. Ut fra forslagene til konkrete 

forbedringspunkter i spørreundersøkelsen kommer det fram at informasjon har vært det 

viktigste tiltaket for å ivareta medarbeiderne (jf. kapittel 3.2). De fleste svarer i 

spørreundersøkelsen at de er godt fornøyd med den informasjonen de har fått, men enkelte 

etterspør også mer informasjon om selve informasjonsrollen. Det trekkes også fram at det er 

behov for å avklare hvilken rolle nærmeste leder skal ha i informasjonsflyten når en krise 

oppstår, slik at det ikke gis motstridende eller eventuelt manglende informasjon. Disse 

tilbakemeldingene bør det tas hensyn til ved utarbeidelse av krisekommunikasjonsplanen.   

 

Personellressurser  

På grunn av ferieavviklingen var verken politisk ledelse, departementets kriseledelse eller 

kriseledelsens stabs-/støttepersonell tilgjengelig på like kort varsel som normalt. For å 

håndtere situasjonen ble det derfor mye arbeid på noen få personer innenfor en begrenset 

tidsperiode. Spesielt AUA ble berørt. Selv om det ble oppfattet som positivt at det var en fast 

gruppe til stede og dannet en kjernetropp, stiller arbeidsgruppen spørsmål ved om de 

personellressursene som ble kalt inn var tilstrekkelige. Den har også vurdert om det er forhold 

rundt bruk av personell som eventuelt bør gjøres annerledes ved en framtidig krise.  
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Blant de 12 personene som innledningsvis jobbet aktivt med å håndtere krisen mener 70% at 

personellressursene var tilstrekkelige. I spørreundersøkelsen trekkes det likevel fram at 

ledelsen kan ha vært litt restriktiv med å kalle tilbake folk som var på ferie. Generelt 

understrekes det at det er bedre å kalle inn for mange enn for få. Kravet til kompetanse gjorde 

det imidlertid vanskelig å fordele belastningen på flere.  

 

Kriseplanen bærer preg av at departementet forberedes på å håndtere kriser som berører 

sektoren og ikke departementets egne ansatte og lokaler. De dedikerte personellressursene i 

planen gjenspeiler dette. En mer fleksibel og robust ordning kan være at personell fra alle 

avdelinger, selv om de primært har til oppgave å følge opp egen sektor, ved behov også 

trekkes med i mer koordinerende oppgaver for å støtte kriseledelsen. Dette vil kunne bidra til 

å øke antallet dedikert personell og gjøre det lettere å kalle inn flere ved behov, for eksempel 

for å avløse personer som trenger hvile. Konkret kan dette følges opp ved at det i kriseplanen 

innarbeides nærmere prosedyrer for bruk av personell på tvers av avdelingene i en 

krisehendelse. Denne personellbasen følges opp med øvelser og opplæring i bruk av 

støttesystemer.   
 
 

Utflyttingslokaler  

Det er ingen prosedyrer i gjeldende kriseplan for å flytte departementet til erstatningslokaler. 

Fra flere år tilbake skal det ha vært en avtale med Rikstrygdeverket om dette.  

 

Da S-blokka ble utilgjengelig den 22. juli, ble det tatt kontakt med Arbeidstilsynet i Oslo for å 

få bistand til å etablere kontorplasser for ADs krisehåndtering. Det ble også tatt kontakt med 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), og de ga rask tilbakemelding om at de ville klare å 

innplassere omtrent 100 av ADs medarbeidere i deres lokaler i Sannergata 2 fra og med 25. 

juli. Det ble deretter gjort en kjempeinnsats fra NAV i forhold til å klargjøre lokalene, og få 

på plass tekniske arbeidsverktøy som IKT løsninger og lignende. Erfaringene fra kriseledelsen 

og tilbakemeldingene fra ansatte tyder på at det var viktig, og at det ble satt pris på, å ha et 

fast sted å møte opp første arbeidsdag etter hendelsen. Dette både for å utveksle informasjon, 

vise omsorg for og støtte hverandre, samt å få nødvendig fellesskap med mer.    

 

En forhåndsavtale om erstatningslokaler vil bidra til at alle ansatte i forkant vet hvor de skal 

møte opp etter en eventuell terrorhendelse mot departementets lokaler, samt at andre 

departementer/ regjeringens krisestøtteenhet vet hvor AD samles.  Det bør derfor søkes å få på 

plass en slik avtale.  

 

Telefoni og IKT  

I forbindelse med terrorangrepet så man nytten av å kunne nå de ansatte raskt og effektivt. 

Departementet hadde rett etter angrepet ikke noen totaloversikt over private mobiler, samt at 

enkelte ikke hadde mobiltelefon. En oppdatering av hver enkelts telefonnummer måtte 

dermed gjøres som en del av håndteringen.  

 

Da disse telefonlistene kom på plass, kunne det tas i bruk et system for å sende ut generell 

informasjon på SMS. Dette SMS-systemet ble anskaffet fra Telenor og har tilsvarende 

funksjonaliteter som finnes i KSE-CIM systemet
5
. Etter arbeidsgruppens vurdering bør 

kontaktinformasjon om alle i AD, legges inn KSE-CIM, samtidig som det opprettes ulike 

                                                
5  OED rapporterte på møte i samordningsrådet for samfunnssikkerhet 13. oktober 2011 at alle de ansattes 

mobiltelefoner var lagt inn i KSE-CIM i forkant av 22. juli, og systemet ble raskt benyttet til å varsle og gi 

informasjon via SMS og e-post.   
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varslingsgrupper. Dette siden KSE-CIM allerede er etablert og skal benyttes som 

varslingssystem for departementet. Kontaktinformasjonen og varslingsgruppene kan 

oppdateres ved at personer legges inn eller fjernes som en del av de ordinære rutinene for inn 

og utrapportering av tilsatte.  

 

I forhold til kontinuiteten i arbeidet, var de som hadde utlånsmobil med fjernsynkronisering 

raskt operative også rent arbeidsmessig, siden de hadde tilgang til egen e-post. Dette gjorde at 

de kunne starte arbeidet hjemmefra eller på et nytt arbeidssted, selv om det i begynnelsen var 

begrenset tilgang gjennom den etablere fjernaksessløsningen via internett. Medarbeidere uten 

denne løsningen var ikke like operative.  

 

Erfaringene etter 22. juli gjorde at departementet, i forbindelse med flyttingen fra Sannergata 

2 til Akersgata 64-68, gikk over fra bruk av fasttelefon til mobiltelefoni som 

hovedtelefoniløsning for deler av AD
6
. Dette er en løsning hvor alle ansatte blir utstyrt med 

en smarttelefon (f.eks. iPhone), hvor de ”gamle” internnumrene blir viderekoblet
7
, og det gis 

tilgang til e-post via fjernsynkronisering. Denne løsningen har medført at departementet også 

har fått oversikt over nesten alles mobiltelefonnumre og bedre mulighet for å kontakte hver 

enkelt i en krisesituasjon. Flere av læringspunktene vedrørende telefoni er dermed allerede 

fulgt opp.  

 

NAV opprettet raskt brukeridenter, for bruk av deres IKT-plattform, for alle de ansatte i AD 

som skulle lokaliseres midlertidig i NAVs lokaler. I en tenkt situasjon med bortfall av servere 

for departementet fremstår erfaringene fra dette som en mulig måte å sikre alternativ e-post og 

andre IKT-støttefunksjoner, slik at departementets drift kan opprettholdes.  

 

Loggføring og situasjonsrapportering  

Oppfølgingen av en hendelse dokumenteres både gjennom hendelsesloggen og medieloggen. 

Hendelsesloggen etter håndteringen av 22. juli var ikke utfyllende og har måttet oppdateres i 

ettertid. Det var i begynnelsen også vanskeligheter med å få tilgang til medieloggsystemet, 

noe som har bidratt til at medieloggen heller ikke var særlig utfyllende. 

 

KSE-CIM skal i utgangspunktet benyttes både til å føre hendelses- og medielogg i en krise. 

Til daglig benyttes det imidlertid to forskjellige loggføringssystemer. Arbeidsgruppen har stilt 

spørsmål om disse loggene ikke bør samkjøres bedre. Ut fra likhetsprinsippet
8
 om at de 

organisasjoner/systemer som man opererer med til daglig også skal være mest mulig lik de 

organisasjoner/systemer man har under kriser, kan det å ta i bruk KSE-CIM som ordinær 

medielogg bidra til å styrke ADs kompetanse om KSE-CIM generelt og 

loggføringsfunksjonen spesielt. Siden KSE-CIM er internettbasert og uavhengig av tilgang til 

ADs server, vil en slik omlegging også kunne bidra til å løse de tilgangsproblemene til 

medieloggen som ble erfart etter 22. juli.   

 

Kompetansen om loggføring i KSE-CIM bør etter arbeidsgruppens vurdering også styrkes. 

Etter 22. juli gikk det noen dager før de personene i AD som er mest kjent med bruken av 

systemet kom på jobb
9
. Denne typen kompetanse er også generelt for lite utviklet i 

                                                
6 Det vises til notat fra AUA av 6. oktober 2011. For de medarbeiderne som ikke har ønsket denne løsningen har 

det vært mulig å reservere seg, og isteden få en enkel mobil som legges igjen på kontoret utenom arbeidstid.  
7 Det er disse telefonnumrene som fremdeles står i telefonkatalogen.  
8 Likhetsprinsippet er et av de prinsippene som ligger til grunn for den nasjonale organiseringen av ansvar for 

samfunnssikkerhet og beredskap, jf St.meld. 22 (2007-2008).  
9 Noe av beredskapspersonellet i AUA og AMS. Kjennskapet til systemet i de andre avdelingene er små.   
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departementet. Enkeltpersoner fra hver avdeling har mottatt opplæring, men det er en stund 

siden, og kun noen få har holdt dette ved like. For å være best mulig forberedt på å ivareta 

loggføringsfunksjonen bør det i krisesituasjoner vurderes å dedikere personer i støttestaben til 

å loggføre. Rutiner for dette bør innarbeides i kriseplanen, sammen med rutiner for opplæring 

i loggføringssystemet.   

 

Øvelser  

Det understrekes av flere i spørreundersøkelsen at det er behov for god opplæring i 

rømningsveier i nytt bygg, samt at det jevnlig gjennomføres øvelser for at den enkelte skal 

føle seg tryggere på rømningsveier, varsling osv. Dette følges opp av AUA.  

 

3.2  Departementets rutiner og systemer for å kunne ivareta medarbeidere i 
krisesituasjoner  
Kriseplanen til AD omtaler ikke tiltak av psykososial karakter, dvs. medarbeidernes ve og vel 

i og etter en krisesituasjon. Dette gjelder både de som er direkte og de som er mer indirekte 

berørt. Etter 22. juli var det dermed ingen forhåndsstrategi for hvordan dette skulle ivaretas. 

Tiltak ble satt i verk ut fra hva som ble vurdert som riktig i den aktuelle situasjonen, og dette 

fungerte bra.  

 

Det har kommet tydelig fram at både politisk og administrativ ledelse la vekt på å vise 

omsorg, gi informasjon og å opprettholde medarbeidernes motivasjon etter hendelsen. Dette 

ble understreket på det første møtet i kriseledelsen 23. juli, og det ble vektlagt overfor lederne 

det ansvar de har for å følge opp sin enhet og den enkelte medarbeider. Departementets 

medarbeidere har også vist stor fleksibilitet og tilpasningsevne i den situasjonen som oppstod. 

 

Generelt syntes de ansatte å ha vært svært fornøyd med den informasjonen som er gitt om 

situasjonen til kollegaer, hvordan det var gått med lokalene, hvor hver enkelt skulle møte på 

jobb og hva som var relevant å ta med, hvem de skulle forholde seg til om de lurte på noe og 

hvor det kunne skaffes ytterligere informasjon. Et sitat fra spørreundersøkelsen summerer opp 

mye av de tilbakemeldingene som har kommet:  
 

”Generelt har håndteringen og ledelsens innstilling vært veldig bra, og vi har følt oss 

godt ivaretatte emosjonelt. Fint med allmøter og mye informasjon og oppfølging fra 

Bedriftshelsetjenesten…” 

 

Spørreundersøkelsen viser ellers at et de fleste ansatte ble kontaktet av noen i departementet 

enten 22. eller 23. juli. En mindre andel ble kontaktet senere, mens 11 personer av de som har 

svart ikke har blitt kontaktet verken per telefon, SMS eller e-post. Et tilsvarende antall svarer 

at de ikke har fått den støtten fra nærmeste leder som var ønsket. Vurderes denne siste 

gruppen i forhold til de som ikke er blitt kontaktet, kommer det fram at omtrent halvparten av 

de som ikke har fått ønsket støtte heller ikke har blitt kontaktet. Til sammen utgjør de ca. 5-6 

personer av de totalt 147 som har svart. Folks behov for oppfølging har imidlertid vært 

forskjellige og i spørreundersøkelsen gis det også tilbakemelding om at det har blitt for mye 

informasjon.  

 

At departementets medarbeidere var samlet de par første ukene i Sannergata 2 var viktig for å 

skape fellesskap og trygghet. Hyppige informasjons-/allmøter med tema om alt fra foredrag 

om naturlige reaksjoner hos mennesker som er blitt utsatt for hendelser lik 22. juli, til 

informasjon om små og store saker av praktisk art, ble gjennomført. Videre ble det gitt tilbud 

om individuell psykologibistand ved behov og tilbud fra Bedriftshelsetjenesten (BHT) om 
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helseundersøkelse. Spørreundersøkelsen viser at omtrent halvparten av de ansatte oppsøkte 

tilbudet om informasjon om psykiske reaksjoner etter traumatiske hendelser. Nesten alle disse 

har funnet informasjonen svært nyttig. Kun noen få synes å ha benyttet tilbudet om 

psykologitjeneste. Dette tilbudet ble i stor grad også oppfattet som nyttig av de som har 

benyttet det.   

 

Det er en nær sammenheng mellom evnen til å sikre at virksomheten er operativ og å ha 

omsorg for medarbeiderne. Dette skulle tilsi at det er viktig at kriseplanverket også omfatter 

psykososiale forhold. Erfaringene etter 22. juli har vist at:  
   
 det er behov for en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over den enkelte medarbeiders 

nærmeste pårørende. Innrapportering av pårørende er frivillig. Etter 22. juli måtte det i 
enkelte tilfeller søkes opp informasjon om pårørende på nettet.  

 det har hatt positiv betydning å ha ledere som viser og gir trygghet til sine medarbeidere, 
dvs at lederne har god relasjonskompetanse  

 medarbeidernes reaksjoner etter 22. juli har kommet senere enn ventet – utsatt reaksjon. 
Dette indikerer at oppfølgingen må skje over tid. 

 det var ikke nødvendigvis de som var nærmest hendelsen som har fått reaksjoner, det 
innebærer at alle medarbeidere må følges opp.  

 Selv om lederne var og skal være de som først trer støttende til for sine medarbeidere var 

det viktig å ha tilbudet fra BHT som kunne tilby både psykologtjeneste og 

helseundersøkelse.     

 

Arbeidsgruppen mener det bør innarbeides nærmere prosedyrer i kriseplanen for å ivareta 

psykososiale forhold blant medarbeiderne. Planen må på dette området nødvendigvis være 

relativ generell, og konkrete tiltak vurderes i det aktuelle tilfellet.  

Det anbefales også at ansatte som ikke har meldt inn pårørende følges opp, og det etableres 

rutiner for å holde pårørenderegisteret så komplett som mulig 
 
Det var ingen forhåndsstrategi om hvilke kanaler som skulle tas i bruk for å formidle 

informasjon både internt og eksternt. Det gikk for eksempel en god del dager før det ble 

vurdert at det var behov for et SMS-system for å gi lik informasjon til alle ansatte.  

 

I denne sammenhengen er det viktig å trekke lærdom av de tilbakemeldingene som er gitt om 

hvilke informasjonskanaler som fungerte best. Svarene i spørreundersøkelsen viser at over 

90% enten er fornøyd eller svært fornøyd med bruken av SMS. Nærmere 80% er også 

fornøyd eller svært fornøyd med informasjonen som er formidlet av nærmeste leder og på 

allmøter. ADs hjemmeside, intranettet og e-post er ikke oppfattet som like effektivt. 

Hovedtyngden mener at disse kanalene fungerte greit, men det er flere som er misfornøyd 

med disse kanalene enn de som er svært fornøyd. Dette kan endre seg når de aller fleste nå får 

tilgang til e-post på mobilen. På denne bakgrunn bør krisekommunikasjonsplanen inneholde 

en vurdering av hvilke informasjonskanaler som kan benyttes ved krisehendelser.   

4. Departementets oppfølging  
I denne delen omtales de tiltakene som departementet har vedtatt å følge opp, på bakgrunn av 

vurderingene fra arbeidsgruppen. Tiltakene er behandlet i departementets administrative 

toppledelse. Rekkefølgen er basert på en tematisk opplisting, og er ikke et uttrykk for en tenkt 

prioritering. Noen av tiltakene er enkle å gjennomføre og innebærer kun små justeringer, 

mens andre kan ha mer omfattende konsekvenser. I disse tilfellene legges det opp til videre 

utredning i tilknytning til oppfølgingen.  
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Tiltak knyttet til krisehåndteringsplanen for AD   

1. Varslingsprosedyrene i kriseplanene justeres til å omfatte også andre grupper enn 

kriseledelsen.  

Oppfølging: AUA justerer overordnet kriseplan, mens alle avdelinger justerer egne 

avdelingsplaner 

 

2. Det tas sikte på å utvikle en oversikt over relevante krisescenarioer som berører AD. Det 

vil være et grunnlag for å avdekke ytterligere læringspunkter, og bidra til å styrke 

departementets beredskap. Scenarioene kan også benyttes som grunnlag for øvelser og 

opplæring 

Oppfølging: AUA gir nærmere vurdering av ressursbehov og rammer for et slikt arbeid før 

det iverksettes.   

 

3. Det innarbeides psykososiale prosedyrer for ivaretakelse av medarbeidere i kriseplanen.  

Oppfølging: Dette følges opp av AUA.  

 

4. Det innarbeides prosedyrer i kriseplanen for mer fleksibel bruk av stabs- og 

støttepersonell på tvers av avdelingene. Det legges opp til at alt dette personellet, i tillegg 

til primæroppgavene med å følge opp egen sektor, også kan benyttes til mer 

koordinerende oppgaver for å støtte kriseledelsen.  

Oppfølging: AUA innarbeider prosedyrene og dette følges opp av alle avdelingene.  

 

5. Det innarbeides prosedyrer for å dedikere enkeltpersoner til å dokumentere og loggføre 

handlinger når dette er hensiksmessig. 

Oppfølging: Dette følges opp av AUA 

 

6. Planverket, og revisjoner av dette, distribueres rutinemessig til Arbeids- og 

velferdsdirektoratet, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og Statens Pensjonskasse.  

Departementet sørger også for å skaffe kopier av virksomhetenes kriseplaner.  

Oppfølging: Avdelingene reviderer egne avdelingskriseplaner. AUA reviderer i tillegg til 

egen avdelingsplan også samlet kriseplan for AD, samt sammenstiller planverket. AUA 

vil også be underliggende virksomheter om å få kopi av deres kriseplaner, og distribuerer 

disse til relevante mottakere.   

 

Tiltak knyttet til krisekommunikasjonsplanen 

7. Det utarbeides en ny krisekommunikasjonsplan som er samordnet med 

krisehåndteringsplanen for AD. I sammenheng med dette utarbeides det:  

 en oversikt over ulike roller og ansvar for intern informasjonsformidling, samt en 

sjekkliste for hvordan dette kan følges opp. 

 en forhåndsstrategi for hvilke informasjonskanaler som benyttes i ulike typer 

unntakssituasjoner  

Oppfølging: PKS vil ha ansvar for å følge opp dette, med bistand fra AUA ved behov.  

 

Tiltak knyttet til IKT- støttefunksjoner, inkludert KSE-CIM  

Som det poengteres i del tre er flere av de læringspunktene etter 22. juli som angår IKT og 

mobiltelefoni allerede i ferd med å bli implementert i departementet. Tiltak som kommer i 

tillegg til dette er:  
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8. Mobiltelefonnummer og e-post adresser for alle i departementet legges inn i KSE-CIM. 

Listene oppdateres ved at personer rutinemessig legges inn eller fjernes fra KSE-CIM 

oversiktene i tilknytning til de vanlige rutinene for inn- og utrapportering av tilsatte.  

 På grunnlag av innmeldingen av mobilnumre, opprettes det ulike varslingsgrupper 

etter behov. Enten på departementsnivå eller på avdelingsnivå.  

 Avtalen med Telenor om SMS formidling avvikles, når alles mobiltelefonnummer 

er lagt inn i KSE-CIM og det er opprettet ulike varslingsgrupper. 

Oppfølging: AUA iverksetter og følger opp. Avdelingene vil ha mulighet for å opprette 

egne varslingsgrupper, og AUA bistår med dette etter behov.  

 

9. Bruk av medieloggfunksjonen i KSE-CIM vurderes nærmere. I denne sammenhengen er 

det viktig å legge vekt på hva hovedtyngden av andre departementer gjør.  

Oppfølging: Dette gjøres av PKS og AUA i samarbeid. En tilrådning samordnes med 

andre avdelinger.   

 

Tiltak for å etablere faste utflyttingslokaler 

10. Det søkes å inngå en avtale om erstatningslokaler for AD i situasjoner der det er behov for 

å sikre departementets funksjoner og drift. I tilknytning til en slik avtale bør det vurderes 

om det er særskilte støttefunksjoner som bør innarbeides i avtalen.  

Oppfølging: AUA følger opp dette i samarbeid med eventuelt berørte fagavdelinger.     
 

 

Tiltak knyttet til øvelser og opplæring  

11. Det lages et opplegg for å gjennomføre øvelser og opplæring i rømningsveier. 

Oppfølging: Dette følges opp av AUA.   

  

12. Det gjennomføres nye kurs i bruk av KSE-CIM systemet. Dette gjelder både på 

saksbehandlernivå og på ledernivå. I denne sammenhengen bør det:  

 være en særskilt oppfølging av de personene som inngår i den forhåndsutpekte 

gruppen som stabs-/støttepersonell til kriseledelsen.  

 dedikeres flere superbrukere av systemet som læres opp i denne rollen. Det 

lages et opplegg hvor en regelmessig trenes i bruken av systemet.   

Oppfølging: Dette følges opp av AUA  

 

Tiltak knyttet til ivaretakelse av medarbeidere 

13. Helsemessig og psykososial oppfølging overfor de medarbeiderne som har behov for dette 

bør fortsette over tid, siden det kan komme senreaksjoner.  

Oppfølging: Alle ledere med personalansvar har ansvar for oppfølging etter 22. juli 

hendelsen. AUA påser at erfaringer fra slik oppfølging innarbeides i kriseplanverket for å 

styrke den framtidige beredskapen på dette.    

 

14. Rutinene for registrering av pårørende endres slik at det ved alle nytilsettinger bes om 

tilbakemelding om pårørende i oppstartssamtalen med AUA/POS. Data om dette fjernes 

fra registeret når medarbeidere slutter. Ansatte som per i dag ikke har registrert pårørende 

følges opp. Det gjennomføres jevnlige oppdateringer av lister.  

Oppfølging: Dette følges opp av AUA  
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VEDLEGG   
 

Hendelsesforløp etter terrorangrepet 22. juli  
 

Tidspkt Oppgave/hendelse  Beskrivelse  

22. juli 

2011,  

kl. 15.25 

Bombeeksplosjon i 

regjeringskvartalet.  

22 medarbeidere i AD var i regjeringskvartalet eller i 

umiddelbar nærhet da bomben eksploderte. S-blokka fikk 

omfattende skader og det var også noen personskader. I M-

37 var det noen knuste vinduer, men ingen personskader. 

Begge bygningene ble evakuert.  

 

22.juli 

2011,  

Fra kl 

15.25  

Varsle  - Politisk rådgiver Liv Tørres ringte departementsråden 

ca 3 minutter etter eksplosjonen. Hun fortalte hva som 

hadde skjedd og at hun lette etter Hanne Løvlie som 

måtte ha vært svært nær eksplosjonsstedet.  

- Departementsråden ringte til statsråden, som hun ikke 

fikk tak i. 

- Departementsråden ringte deretter til ekspedisjonssjef i 

AUA (Kalle Bilstad) og ba han få tak i sine 

medarbeidere.  

- Rådgiver Kristin Andersen (AUA/AS) varslet sin 

avdelingsdirektør Gard Kjølholdt om eksplosjonen. 

Hun hadde også snakket med departementsråden på 

telefon, og ble enig med Gard Kjølholdt om å møtes i 

Oslo så raskt som mulig.  

- Departementsråden ringte igjen til statsråden, men fikk 

fortsatt ikke svar. Hun fikk telefon fra statssekretær 

Gina Lund som ga beskjed om at statsråden var i 

sikkerhet. Departementsråden var også i kontakt med 

statssekretær Støstad om situasjonen.  

- Departementsråden ringer e-sjefer i de ulike 

fagavdelingene.  

 

22. juli 

2011 

 

Fra ca 

15.30 

Skaffe oversikt  - Det var usikkert hvor enkeltmedarbeidere befant seg og 

om det var noen som var skadet/omkommet i 

eksplosjonen.  

- Kristin Andersen fikk i oppdrag å finne ut hvilke 

medarbeidere som hadde vært i S-blokka og hvor de 

befant seg nå. Hun ga en foreløpig rapport. Det var kun 

to medarbeidere en ikke oppnådde kontakt med i første 

runde. De fleste tilstedeværende synes uten store 

fysiske skader. Savnede ble meldt inn til Politiet. 

- Det var vanskelig å komme i kontakt med enkelte siden 

mange ikke hadde jobbmobil, og det manglet oversikt 

over private telefonnr.  

- Kristin Andersen fikk også i oppdrag å finne ut hvor 

RKR skulle møte. Etter hvert ble klart at dette var i FD.   

- Klarert ut ca 17.45 at det var kun én savnet (Hanne 

Løvlie). 
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22. juli 

2011 

Fra ca. 

15.30 

Avklaring av 

ansvar  

Avdelingsdirektør Eli Mette Jarbo (AMS) var fungerende 

departementsråd. Hun var i kontakt med ekspedisjonssjef i 

AMS (Ragnhild Nordaas) som tok ansvar for å kontakte 

departementsråden og fritok henne fra fungeringsansvar. 

Dette ble bekreftet i samtale med departementsråd ca kl. 

16.30.  

 

22. juli 

2011, 

kveld 

Kontakt med 

pårørende til savnet 

medarbeider  

Rådgiver Anne Kjerstin Hartløv (DRS) fikk i oppgave å 

finne telefonnummer til pårørende til Hanne Løvlie. 

Departementsråden ringte disse og fortalte at vi ikke fikk 

kontakt med henne. Departementsråden sto deretter i nær 

kontakt med foreldrene. 

 

22. juli 

2011 

Ca kl 

1800-

2300 

Møte i RKR Kristin Andersen møtte i RKR etter avtale med 

departementsråden. Gard Kjølholdt kom etter hvert. Kalle 

Bilstad og departementsråden kom ca kl. 1900, og 

departementsråden overtok deltakelse i møtet. Det ble 

avholdt nytt møte senere på kvelden (ca kl 22.00 – 23.00).  

 

22. juli 

2011,  

kl. 19.00-

23.00 

Kartlegging av 

lokaler   

- Det ble tatt kontakt med Arbeidstilsynet i Oslo for å få 

bistand med lokaler.  Departementsråden, eksp. sjef 

Kalle Bilstad og avd.dir Gard Kjølholdt møttes i 

Arbeidstilsynets regionkontors lokaler i Oslo City-

bygget. Lokalene til Atil var ikke hensiktsmessig for å 

innplassere mange fra AD.  

- Departementsråden tok kontakt med NAV, ved 

direktør Joakim Lystad, som ga rask tilbakemelding 

om at han kunne skaffe AD midlertidige lokaler for 

100 medarbeidere i Sannergt 2.  

 

23. juli  

kl 01.00 

Innkalling av 

kriseledelsen  

Det ble sendt innkalling til kriseledelsen om å møte i 

Sannergata 2, 23. juli kl. 12.00.  

 

23. juli 

2011  

kl. 10.00 

Møte i ADs 

kriseledelse  

Krisestaben møtte kl. 10.00 og kriseledelsen møtte kl 

12.00. På første del av møtet deltok også direktør Joakim 

Lystad og øvrig stab fra NAV. På møtet ble 

varslingsrutinene og kriseplanens rutiner/dagsorden lagt til 

grunn og den ble nyttet til å strukturere møtet. Det vekslet 

mellom møter i kriseledelsen og møter med NAV om 

gjennomføring av praktiske detaljer.  

 

Tema som ble diskutert var:  

- Klargjøring av lokaler for AD i Sannergt 2, og hva 

slags type IKT løsning som var mulig å få på plass før 

mandagen.  

- Forberedelse til allmøte 24. juli. Betydningen av å 

følge opp medarbeidere ble understreket.   

- Informasjon til ansatte. Ekspedisjonssjefene fikk 

beskjed om å informere alle sine medarbeidere om hva 

som hadde skjedd, skaffe oversikt over hvem som var 
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ferdig med ferien mandag 25. juli og gi informasjon 

om hvor de skulle stille på jobb   

- Utarbeiding av mobiltelefonlister over medarbeiderne. 

Etablering av et SMS-system for å informere. PKS fikk 

ansvar for å opprette informasjonskanaler til de ansatte, 

gjennom SMS, Internett og Intranettet. Ellers gikk 

informasjonen gjennom linjen.   

- Ekspedisjonssjefene ble pålagt å ta kontakt med  

underliggende virksomheter og informere om 

situasjonen, samt få tilbakemelding om situasjonen i 

virksomhetene. Gjaldt spesielt for Arbeids- og 

velferdsdirektoratet som er lokalisert i Akersgaten 64, 

som også var evakuert. Her var det noe materielle 

skader, men ikke personskader.  

 

23. juli 

2011 

Ila dagen 

og 

framover 

til   

Møte i RKR  Møter hver dag. Det ble gitt oversikt over situasjonen, 

herunder antall drepte og skadde, og utvekslet informasjon 

om kriseløsningene i de ulike departementene. 

Departementsråden deltok i møtene. Senere i uka overtok 

ekspedisjonssjef Kalle Bilstad på enkelte møter.  

 

23. og 24. 

juli 2011 

Oppfølging fra 

Statsråden 

Statsråden var på r-konferanse i løpet av helga.  

Departementsråden holdt statsråden løpende orientert. 

 

24. juli 

2011 

 

Allmøte i AD  Allmøte hvor de som hadde vært til stede i r-kvartalet 

under hendelsen 22. juli ble informert om situasjonen og 

deretter for alle i departementet som kunne/ville delta. 

Statsråden og begge statssekretærene var med på allmøtet.  

 

24. juli 

2011 

Klargjøring av 

midlertidige lokaler 

NAV tømte og rengjorde lokalene i Sannergt 2, slik at de 

50 medarbeiderne i AD som skulle på jobb mandag 25. juli 

hadde kontorer å komme til. Det ble ellers arbeidet med 

adgangskort for ADs medarbeidere, sikkerheten til 

statsråden, sikring av departementet, utarbeiding av 

telefonslister, etablering av SMS system for informasjon.  

 

25. juli 

2011 

Daglige 

informasjonsmøter  

- F.o.m. mandag 25. juli ble det holdt et 

informasjonsmøte hver dag kl. 09.00 i Sannergt 2, noe 

som ble fulgt opp i to uker.  

- Det ble gjort til et lederansvar å følge opp de 

medarbeiderne som hadde tunge dager.  

 

25. juli 

2011 

Planlegging av 

mottak av 

medarbeidere  

- Mandag begynte ledergruppen planleggingen av å 

forberede mottakelsen av de som skulle begynne på 

jobben påfølgende mandag.  

- Ble jobbet med hvilke telefonnummer de som ikke 

hadde jobbmobil skulle kunne nås på når de kom 

tilbake på jobb.   
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28. juli 

2011 

Bekreftet 

omkommet 

- Departementet mottar bekreftelse på at Hanne Løvlie 

var omkommet i bombeeksplosjonen. Det planlegges 

minnestund.  

 

Uke 30 

2011 

 

Allmøte i NAV Departementsråden var på et allmøte i Arbeids- og 

velferdsdirektoratet og orienterte om situasjonen og takket 

de ansatte for at: 

1. departementet kunne overta deres lokaler i Sannergt 2  

2. den innsatsen de hadde gjort for å gjøre dette mulig.  

 

Uke 30 

2011 

Oppfølging av 

medarbeidere  

- AD stilte til disposisjon en psykolog som alle 

medarbeidere kunne kontakte ved behov uavhengig av 

tilstedeværelse 22. juli. Enkelte hadde allerede 

kontaktet psykolog på egenhånd.     

- Gjennomført allmøte med BHT om hvilke psykiske 

reaksjoner som var vanlig etter slike hendelser.  

 

1.august 

2011  

Kl. 14.00 

Minnestund for 

Hanne Løvlie  

- Det ble avholdt minnestund for Hanne Løvlie. Alle fra 

departementet som hadde mulighet, politisk ledelse og 

pårørende av Hanne Løvlie deltok. 

- Det ble innredet et minnerom med en 

kondolanseprotokoll. Rommet var tilgjengelig i flere 

uker.   

 

Uke 31 

2011 

Flytting tilbake til 

M-37 

- Lokalene i Sannergt 2 ville bli for små til å ta i mot 

flere medarbeidere i de påfølgende ukene. Det ble 

besluttet at medarbeidere i ARBA, VPA, PA skulle 

flytte ned igjen i M37 i uke 31.  

- Departementsråden fikk nå kontor på begge steder, 

fordelt på ulike dager i uken.     

 

Uke 31 

2011 

Start på oppgaver 

med å normalisere 

drift  

Etter de par første ukene gikk man inn i en annen fase i 

oppfølgingen av hendelsen. Det var nå større forventninger 

om at ting normaliserte seg, og det var om å gjøre å legge 

til rette for normal virksomhet uten å glemme de av 

medarbeiderne som fortsatt hadde tunge dager. 

 

Uke 34.  Oppfølging fra 

BHT 

Bedriftshelsetjenesten ga tilbud om en helseundersøkelse 

til alle medarbeidere som var i r-kvartalet 22. juli, eller 

umiddelbar nærhet. 

 


