Oslo, 28. juni 2021

Sommerbrev fra Kriseressurssamarbeid for
kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus (KKOA)
Arbeidsgruppen ønsker å informere om status i kriseressurssamarbeidet, og hva vi har arbeidet med
det siste året.
Høstseminar 2020
Grunnet C-19 ble det årlige høstseminaret avholdt som et kortere webinar, som handlet om
organisering av skadested, med utgangpunkt i hendelser som involverer uerstattelige verdier. Cirka
100 personer deltok på webinaret. Emil Egeltoft, branningeniør fra Brandskyddlaget ga en
redegjørelse av brannen i Notre Dame i Paris 2019, og delte mange læringspunkter. Tomm Berger,
innsatsleder i Oslo politidistrikt, og Knut Halvorsen, brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat, fortalte
om hvordan tilsvarende innsatser organiseres i Oslo. Viktige suksesskriterier for å minimere skader
både på liv og helse og uerstattelige materielle verdier, er at virksomheter har en viss beredskap og
at grensesnittet til nødetatene fungerer. Det gjelder blant annet kjentpersoner som kan bistå
innsatsledelsen, og planverk som gir føringer for prioritering og beslutningsstøtte dersom krisen
rammer.
Vårmøte 2021
Også vårmøtet 2021 ble avholdt digitalt. Mer enn 65 personer fra et bredt spektrum av forvaltere av
kulturminner i Oslo og Akershus deltok. Temaet var samordning av ressurser ved kriser, og
hovedtaler var tidligere brannmann i Oslo brann- og redningsetat Jens Erik Lauritzen, nå fagsjef RVR i
Finans Norge. Han delte erfaringer fra restverdiredningsinnsatsen som ble gjennomført i etterkant av
leirskredet på Gjerdrum, den største i Norges historie noensinne.
Trond Gran Larsen presenterte KKOAs ressursliste. Det er et skjema som kan brukes av medlemmene
i KKOA ved en uønsket hendelse, for finne frem hvilke andre medlemmer som eventuelt kan bistå
med personell og utstyr. Kenneth Nielsen fra UiO delte erfaringer fra en skrivebordsøvelse med test
av KKOAs ressursliste. Testen ble gjennomført på Teams i mars med deltagere fra flere av
medlemsinstitusjonene. En veiledning til tilsvarende øvelser vil legges ut på KKOAs nettside over
sommeren.
Vedlagt dette brevet er Trond Gran Larsens og Kenneth Nielsens presentasjoner om ressurslisten,
øvelsen og KKOA.
For mer informasjon og spørsmål eller tips og råd om øvelser generelt, kontaktes Kenneth Nielsen,
kenneth.nielsen@admin.uio.no, eller Mikael Blihovde, Mikael.Blihovde@norskfolkemuseum.no.
Ressursliste
Vi vil sende første utgave av operativ ressursliste i løpet av 2021. Denne vil bli sendt til
medlemsinstitusjonenes utpekte kontaktpersoner for KKOA. Ressurslisten må deretter integreres i
medlemsorganisasjonenes egen beredskapsplan.

Før ressurslisten kan sendes ut gjenstår det noe oppdatering med nye medlemmer og innmeldte
ressurser, samt justering og kvalitetssikring. I august vil vi sende ut skjema for innmelding og
oppdatering av ressurser med frist å svare medio september.
Informasjonen vi vil be om er:
 nye, spesifiserte eller oppdaterte ressurser, herunder utstyr og kompetanse
 ny eller oppdatert kontaktpunkt for anmodning om bistand ved hendelser. Dette kan være
funksjoner eller personer med telefonnummer. Nb! Dette er ikke nødvendigvis samme som
virksomhetens kontaktpersoner for KKOA i fredstid.
 kontaktinformasjon til ansvarlig for innmelding/oppdatering av ressurser
 eventuell annen utpekt plass enn hovedadresse for mottak av ressurser, dersom det oppstår
en akutt hendelse i deres institusjon
Anmodning om bistand
Det er utarbeidet en rutine og et skjema som en institusjon, som er rammet av en uønsket hendelse,
kan benytte ved anmodning om bistand fra andre medlemmer i KKOA. Det er vesentlig at den
enkelte institusjon tilpasser rutinen til eget planverk. Skjema for anmodning om bistand til
restverdiredning vil bli operativ når en fullstendig ressursliste foreligger.
Verdibergingsplan
Vi anbefaler alle forvaltere av kunst og kulturminner å lage en verdibergingsplan som brannvesenet
kan bruke ved innsats. Informasjon og mal for verdibergingsplan finnes her:
https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/verdibergingsplan
Medlemmer i KKOA
Per dags dato er følgende virksomheter medlemmer i KKOA:
•Arkivverket
•Det internasjonale barnekunstmuseet
•Forsvarets museer
•Fram museum
•Henie Onstad kunstsenter
•HL-senteret - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
•Jødisk museum
•Kirkelig fellesråd i Oslo
•Kongehuset/Det kongelige hoff
•Kon-Tiki Museet
•Kulturhistorisk museum
•Munchmuseet
•Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
•Naturhistorisk museum
•Norsk speidermuseum
•Norsk teknisk museum
•Norske Selskab
•Oslo ladegård
•Oslo museum
•Popsenteret
•Skimuseet
•Stiftelsen Norsk folkemuseum

Bli medlem i KKOA?
Virksomheter som ønsker å bli medlem eller som ønsker mer informasjon, bes om å kontakte
Susanna Björklöf, susanna.bjorklof@bre.oslo.kommune.no. Samarbeidsavtalen er vedlagt dette
brevet.
Ønsker du å delta i KKOAs arbeidsgruppe eller i en temagruppe?
KKKOA driftes av en arbeidsgruppe som er sammensatt av representanter fra
medlemsorganisasjonene. Mesteparten av oppgavene løses i ulike temagrupper, der vi også henter
inn andre ressurspersoner. Oppgavene kan være kontinuerlige eller tidsbegrensede. Til de
kontinuerlige oppgavene hører administrasjon inkludert nettside, samt ansvar for utvikling og
vedlikehold av ressursliste. Tidsbegrensede oppgaver kan være å arrangere høstseminar, vårmøte og
øvelser, og å utarbeide dokumenter, rutiner og veiledere, men også annet. Det er ikke et krav å ha
inngående kjennskap til KKOA sitt nedslagsfelt eller beredskapsplanlegging for å delta.
På nåværende tidspunkt inngår følgende personer i arbeidsgruppen:
Mikael Blihovde, Stiftelsen Norsk folkemuseum
Ragnhild Dannevig, Stiftelsen Norsk folkemuseum
Fredrikke Bang Lysgård Stiftelsen Norsk folkemuseum
Douwtje L. van der Meulen, Universitetet i Oslo
Trond Gran Larsen, Universitetet i Oslo
Kenneth Nielsen, Universitetet i Oslo
Kristin Ramsholt, Arkivvverket
Mónica Garrido, Arkivvverket
Kristin M. Gaukstad, Oslo museum
Jeremy Hutchings, Forsvarets museer
Stephan Krutå, Munch
Joakim Eike Barane, Munch
Karin Bjørgo Fagersand, Nasjonalmuseet
Susanna Björklöf, Oslo brann- og redningsetat
Anne Lundesgaard Komnæs, Oslo brann- og redningsetat
Som medlem i arbeidsgruppen inngår du i et stimulerende tverrfaglig miljø, og du får du mulighet å
bidra til forbedret beredskap i kulturinstitusjoner både regionalt og nasjonalt.
Hvis du ønsker å delta i arbeidsgruppen eller en temagruppe kan du kontakte Susanna Björklöf,
susanna.bjorklof@bre.oslo.kommune.no, eller noen av de andre medlemmene i arbeidsgruppen.
Høstseminar 2021
Det er ennå usikkert om høstseminaret blir gjennomført som en heldag med fysisk oppmøte eller
som et kortere webinar, men hold gjerne av datoen 10. november 2021! Mer informasjon kommer
over sommeren.
KKOAs nettsider
Samlet informasjon om KKOA finnes på våre nettsider:
https://samlingsnett.no/kkoa

Med ønske om en riktig god sommer!

KKOAS arbeidsgruppe

