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Om beredskapsplanen
•

•
•
•

Beredskapsplanens målsetting er å sørge for at Jackon Skandinavia har en effektiv organisering, varsling
og kommunikasjon i tilfelle bedriften rammes av ulykker, brann, brudd på GDPR-lovgivningen eller andre
alvorlige hendelser
Beredskapsplanen finnes på Jackopedia
Beredskapsplanen beskriver tiltak og fordeler ansvar for å gjennomføre umiddelbare handlinger etter en
hendelse inntreffer frem til krisestab er etablert
Beredskapsplanen beskriver tiltak og ansvar ned til fabrikksjefsnivå. Våre fabrikker skal i tillegg ha egne
detaljerte lokale handlingsplaner og øve på disse

Ansvar
•
•
•

Administrerende direktør Skandinavia har ansvar for beredskapsplanen og for at denne er kjent hos
organisasjonens ansatte
Fabrikksjefer/driftsledere har det daglige ansvaret for drift og vedlikehold av våre lokasjoner, det er derfor
disse som har lokalt gjennomføringsansvar for beredskapstiltak på egen lokasjon
Ulykker eller hendelser som rammer egne ansatte på arbeid utenfor våre lokasjoner skal håndteres
tjenestevei

Organisering
1. Krisestaben består primært av administrerende direktør, produksjonsdirektør Skandinavia og beredskapsleder for lokasjonen som er rammet. Ved behov utvides krisestaben med ressurspersoner.
Krisestaben ledes av administrerende direktør. Ved dennes fravær, ledes krisestaben av produksjonsdirektør
Skandinavia. Krisestabens hovedoppgave er:
•
•
•

Å støtte lokal beredskapsleder med informasjon, ressurser og utholdenhet
Å lede og koordinere tiltak som sikrer god kommunikasjon mot kunder, offentlige myndigheter og andre
interessenter i en hendelse som rammer Jackon Skandinavia
Å iverksette tiltak som begrenser skade for den kommersielle driften av Jackon

2. Beredskapsleder vil i de fleste tilfeller være fabrikksjef/driftsleder eller dennes stedfortreder. Beredskapsleders hovedoppgaver er:
•
•
•
•

Operativ ledelse av beredskapstiltakene på lokasjonen som er rammet av en hendelse
Koordinering mot lokale nødetater
Varsle nærmeste overordnede, og i samråd med denne avgjøre om krisestaben helt eller delvis skal
mobiliseres. Kriser av mindre alvorlighet og omfang skal håndteres lokalt av beredskapsleder
Varsling av pårørende

3. Nærmeste overordnede er ansvarlig for gjennomføring av beredskapstiltak i situasjoner hvor våre
medarbeidere er rammet av hendelser i tjenesten utenfor våre lokasjoner.
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Mediehåndtering
•
•

Våtrom System

Alle henvendelser fra media (aviser, radio og tv) ved alvorlige hendelser skal henvises til og besvares fra
krisestaben
Beredskapsleder kan benytte media for å få ut viktig informasjon som angår sikkerhet. For eksempel informasjon til allmenheten om brann eller eksplosjonsfare ved våre anlegg

Gjennomføring
Generelt:
Den som blir kjent med, eller oppdager en hendelse, må selvstendig vurdere om det er nødvendig å tilkalle nødetatene, eller om det er tilstrekkelig å varsle lokal beredskapsleder. Prinsippet som skal gjelde er at det er bedre
å varsle en gang for mye enn en gang for lite.
Eksempler på hendelser der krisestab skal mobiliseres:
•
•

Hendelse på Jackons lokasjoner, tilknyttet Jackons aktivitet eller ved arrangementer i Jackons regi, hvor
situasjonen kan eller har medført dødsfall, alvorlig skade på person, miljø, materiell eller omdømme
Andre situasjoner som har medført stor materiell skade, eksempelvis brann og/eller eksplosjoner

Støtte:
I beredskapsplanens vedlegg følger tiltakskort som beskriver ansvar og aktuelle tiltak i ulike krisesituasjoner.
Tiltakskortene er ment som et hjelpemiddel for beredskapsledelsen spesielt, og for ansatte generelt.
Papirutgave av beredskapsplan og tiltakskort skal lamineres og henges opp ved de lokale beredskapsplaner på
alle Jackons lokasjoner.
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VARSLINGSLISTE JACKON SKANDINAVIA
KRISESTAB

FUNKSJON

Tlf mobil/privat

Torben Nielsen

Administrerende Direktør Skandinavia

+45 227 22 622

Jesper Vind Andreassen

Produksjonsdirektør Skandinavia

+45 227 22 610

RESSURSPERSONER

FUNKSJON

Tlf mobil/privat

Jan-Erik Engebretsen

Salgsdirektør Bygg Skandinavia

+47 950 64 277

Torben Nielsen

Salgssjef Industri Skandinavia

+45 227 22 622

Gard Boberg Hov

Salgssjef Fisk Skandinavia

+47 909 20 094

Hege Buer

CFO, Økonomidirektør Skandinavia

+47 948 13 319

Kari Elise Jørgensen

Avd.leder ordre- og teknisk kundeservice

+47 976 09 064

Ole Mæhlum

Logistikksjef Skandinavia

+47 975 30 714

Marianne Mügge

Marketingsjef Skandinavia

+47 941 67 627

Gro Hansen

HR koordinator

+47 482 25 374

Anders E. Sørensen

Kvalitets- og miljøsjef

+45 227 22 623

Ronny Lindås

CIO, IT-sjef Skandinavia

+47 976 71 274

BEREDSKAPSLEDERE

FUNKSJON

Tlf mobil/privat

Jon Arild Karlsen

Fabrikksjef FRE

+47 907 45 706

Jan Hansen

Fabrikksjef KRI

+47 958 37 080

Frank Isaksen

Fabrikksjef ØKS, BER, STA, HIR

+47 916 05 649

Leif Nyvold

Driftsleder ØKS

+47 402 80 745

Reiko Nitschke

Driftsleder BER

+47 970 87 178

Per Inge Høiland

Driftsleder STA

+47 975 74 037

Bo Nielsen

Driftsleder HIR

+45 2878 3003

Mikael Neumann

Fabrikksjef KRA, STO, MAL

+46 702 315 253

Johan Stegberger

Driftsleder KRA

+46 703 168 991

Jonne Kallio

Driftsleder STO

+46 739 649 305

Micke Persson

Driftsleder MAL

+46 702 940 036

René Jakobsen

Produksjonssjef HED

+45 2272 2633

Johan Larsson

Fabrikksjef GOT

+46 702 777 967

Sören Eliasson

Fabrikksjef SKO

+46 702 402 449

