


10:00-10:15 Presentasjonsrunde - Mål og agenda for dagen

10:15-10:30 Dilemmahåndtering - Første case

10:30-11:15 Kriseledelse, organisering av krisehåndteringen, talspersonrollen

11:15-11:45       Kriser og krisekommunikasjon

11:45-12:45 Lunsj 

12:45-13:00       Dilemmahåndtering - Andre case 

13:00-13:30       Case: Turøy-ulykken

1330-13:45 Dilemmahåndtering - Tredje case

1345-14:00 Oppsummering





Du varsles om at det har vært en alvorlig ulykke som berører dine ansatte
– Hva gjør du?







«En hendelse som har potensiale til å true viktige 

verdier og svekke en organisasjons evne til å 

utføre viktige funksjoner.» 

Kilde: Sårbarhetsutvalget
Felles for alle kriser er at selskapets omdømme er i spill. 

En hovedutfordring er tap av tillit.









• Leder med utvidede og klare mandater

• Normalt ikke toppleder

• Liten organisasjon med kjernekompetanse

• Roller, ikke personer

• Erstattere

• Drift + operative stabsfunksjoner

• Kommunikasjon

• HR/pårørende

• Legal og compliance

• Utvidet gruppe ved spesielle behov

CEO

Kriseleder

Drift /

HMS
HR

Pårørende

Kommunikasjon

Media

Intern

Jus

Logg / 

logistikk
Liasson



Peke med hele
hånden / gi «ordre»

Involvere og problematisere

og



• Korte, hyppige møter med fast agenda

• Klare roller og arbeidsstrømmer

• Møtedisiplin, militant og inkluderende ledelse





• Korte møter på ca. 30 minutter
• Tid mellom møtene til å jobbe
• Fast agenda

1. MØTE
• Konstituering
• Status – hva vet vi?
• Ressursvurdering
• Varsling av nøkkelinteressenter
• Worst Case
• Interessentkart
• Arbeidsstrømmer
• Aksjoner og ansvar
• Neste møte

1. STATUSMØTE
• Status
• Worst case
• Aksjoner N
• Neste møte

2. STATUSMØTE
• Status
• Worst case
• Aksjoner
• Neste møte



1. Unngå at det skjer

2. Være forberedt dersom det inntreffer





«Under pressure, you don’t rise to the 
occasion, you sink to the level of your 
training»

U.S. Marines















• . 





Minimalt kriseansvar Mer kriseansvar Sterkt kriseansvar









• SETT INN CASE

VG avslører at en ansatt i NRC  Group har mottatt penger for å samarbeide på pris med konsernet Spadetak AS
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Ulykken skjedde ca. kl. 11:54

Første nyhetsvarsel om 
ulykken kl. 12:02 av 
Bergensavisen

Zynk varslet kl. 12:30
• Sue Fay: «Claus, there has 

been an accident …» 
(Andreas på fly)

Zynk mobiliserte tre seniorer og 
junior-team
• Elisabeth Skarbø Moen og en person 

til reise  til Sola kl. 12:45
• Senior + to juniorer i kriserom i Oslo 

kl. 12:50

Første mediehenvendelse 
fra DN.no kl. 13:05

Massivt medietrykk fra 
norske og internasjonale 
medier etter det

Etablerte kontakt med 
Statoil og HRS

Sendte ut tre pressemeldinger
• Bekrefte en hendelse kl. 13:41
• Bekrefte ulykken kl. 15:39
• Bekrefter 13 omkomne kl. 18:18

1
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?
Spørsmål fra media i akuttfase
• Bekrefte ulykken
• Fakta om rute, havaritid/sted og AC
• Antall pax, omkomne og skadde
• Fakta om selskap og flåte

Live radio og TV 
forespørsler

Alle omkomne bekreftet i 17-tiden 
(siste selskap til å bekrefte)
• I 15-tiden bekreftet politiet de første 

11
• I 17-tiden avsluttes leteaksjonen for 

dagen og alle 13 antas omkommet

Statsministeren 
pressekonferanse like etter kl. 
17:30

Statoil pressekonferanse 
like etter kl. 18:00 

CHC pressebrief kl. 19:30 
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Bilder og vitneutsagn fra ulykken fra 
første dekning

Godkjenningsprosedyrer vs. CHC 
HQ

Zynk kjente ikke selskapet og hadde 
ikke nøkkelfakta tilgjengelig

Struktur på møter og 
faktainnhenting fra CHC 2. linje

Hvor lenge kan en ekstern talsmann 
fronte et selskap som har mistet 
kunder og kolleger?



Ingen ting er verre enn at mange dør 
samtidig

Det står mye på spill

Mange krever mye
• Et krevende og mektig interessentlandskap 

eksternt 
• Sterkt berørte interessenter internt
• Krevende eiere 



Strategiske utfordringer i kø
Politiske
Juridiske
Finansielle

Media beleirer

DET ER FRYKTELIG 
MANGE DILEMMAER

DET ER MANGE 
BESLUTNINGER SOM MÅ 

TAS, NÅ!



Blame game…





Vi sier at dette har ingenting med vedlikeholdet å gjøre. Så langt i våre 
undersøkelser kan 

vi ikke se at det har vært mulig å oppdage denne feilen, sier 
avdelingsdirektøren.





Å sørge for at 
pårørende og berørte 

følte seg sett og 
ivaretatt av toppleder 

og at passasjerer skulle 
føle seg trygge 

Ansatte skulle vite at 
selskapet satte pris på 

arbeidsinnsatsen 
deres, ikke pekte på 
noen og at de gjorde 

det de kunne for å 
ivareta arbeidsplassene

Kunder og politikere 
skulle vite at selskapet 
gjorde det det kunne 

for å bringe folk trygt til 
og fra jobb og komme 

til bunns i årsaken. 







Folk bryr seg
ikke om hva du
vet – før de vet
at du bryr deg.

“ “
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Head of Crisis Management

Rune Nøstvik
+47 916 70 452

rn@zynk.no


