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08.1 Informasjonsplan 
 
INFORMASJONSPLAN FOR MO INDUSTRIPARK 
08.1 LOKAL ALARM 
 08.1.1 INFO-SENTER 
 Det opprettes ikke noe spesielt Info-senter ved lokal alarm. 
 
 08.1.2 ANSVARLIG 
 Det aktuelle selskap har selv ansvaret for informasjon vedrørende lokal 
 alarm. Ansvarlig for media-håndtering er adm dir i det selskap som  
 berøres, eller de som han har delegert denne myndighet til. Ingen av de 
 ansatte eller redningsmannskapene har rett eller plikt til å uttale seg  
 offentlig om det som skjer. De skal henvise til adm dir eller den han har 
 delegert oppgaven til. 
 
08.2 MIP ALARM 

08.2.1 INFO-SENTER 
 Det opprettes info-senter der hvor redningstaben er etablert. Ansvarlig 
 for senteret er info-sjefen i MIP AS. 
 
 08.2.2 ANSVARLIG 
 Håndtering av media: 
 Leder for redningsstaben med nestleder som stedfortreder. Såfremt disse 
 ikke er tilstede overtar infosjefen i MIP AS ansvaret.  
 Ingen andre har rett eller plikt til å uttale seg offentlig om det som skjer- 
 uten at dette er avtalt med en av de tre foran nevnte personer. 
 
 Info-sjefen er ansvarlig for å forsøke å holde media under kontroll. Hvis 
 det går ut melding over NTB gjøres det oppmerksom på hvor pressefolk 
 kan møte frem. 
 
08.3 KATASTROFEALAM 
 08.3.1 DEFINISJON 
 Med katastrofealarm menes i denne plan en større ulykke der mennesker, 
 dyr, miljø og materielle verdier i parkens nærmiljø kan være truet.  
 
 08.3.2 INFO-SENTER 
 Ved katastrofer i Mo Industripark opprettes det info-senter i gulbygget 
 hvor filmsalen i kjelleren og kantina i 4 etg. utgjør de vesentligste  
 lokalene. Filmsalen reserveres til bruk av nære slektninger til   
 forulykkede eller skadde. 
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 Kantina reserveres til oppholdsrom og arbeidsrom for pressen, og til 
 bruk ved pressekonferanser.  
 Hvis gulbygget av forskjellige årsaker skulle være indisponibelt,  
 opprettes det en nødløsning i forbindelse med brannstasjonen/portvakt. 
 
 08.3.3 BEMANNING INFO-SENTER 
 Ansvarlig: Info-sjef MIP AS 
 
 Info-sjefen inkaller følgende: 

 Betjening ved MIP's sentralbord. 
 Ansatte ved "bud/sentralarkiv" 
 Betjening til kantine 
 Vaktmester 

 Den rammede bedriften i Industriparken stiller til disposisjon tre  
 personer som er kjent på ulykkesområdet. 
 
 08.3.4 INFO UNDER REDNINGSARBEIDET  
 
 Pårørende til forulykkede eller skadde: 
 -Politiet er ansvarlig for info til denne gruppen, men det kreves  
 samarbeid med personalfolk i den ulykkesrammede bedrift. 
 
 Ansatte og pårørende til ansatte i industriparken: 
 -Må forsøkes holdt utenfor portene - på parkeringsplassen på baksiden 
 av gulbygget. Informasjon skjer gjennom politiets høytalerbil. Den gis i 
 samarbeid med info-ansvarlig i parken og den rammede bedrift. 
 
 Presse og kringkasting: 
 -Politiet varsler presse og kringkasting ved å ringe NTB,   
 innenriksavdelingen. Meldingen skal inneholde hva som har skjedd, hvor 
 det har skjedd, når det skjedde, hvem som er involvert og hvordan. 
 I tillegg bør meldingen inneholde informasjon om at det er opprettet  
 pressesenter, og at tilreisende reportere skal henvende seg i portvakt når 
 de kommer til Mo for å dekke saken. Likeledes skal det inneholde  
 informasjon om det spesielle telefonnummeret til info-senteret i  
 industriparken. Det vil også være naturlig å gi nummeret til den lokale 
 redningssentralen. 
 
 Info-sjefen i MIP As har ansvaret for å arrangere pressekonferanser i 
 pressesenteret med jevne mellomrom. På selve konferansene har  
 Politimesteren eller den han har delegert info-oppgavene til,   
 hovedansvaret. I alle p-konferansene skal også daglig leder ved den  
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 rammede bedrift, eller den han utpeker som sin stedfortreder, delta.  
 Ellers skal det kalles inn personell etter behov. 
 
 Info-sjefen er også ansvarlig for å holde journalister og fotografer best 
 mulig under kontroll ved at de sendes inn ut mot ulykkesstedet i puljer 
 med guider fra den aktuelle bedriften. 
 
 Rana sykehus skal oppringes og informeres om tidspunkt for   
 p-konferansene slik at sykehuset selv kan avgjøre om de skal delta på 
 disse. 
 
  
 


