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Forord

Dette er grafisk profilhåndbok for Fylkesmannen i Telemark. Den beskriver hvordan mye av

vår skrevne informasjon skal utformes. Vi kommuniserer på alle fagområder. Mye er munt-

lig, gjennom fysiske møter. Utad er vi alle representanter for Fylkesmannen i Telemark og

de verdier som embetet står for. Vi må være oss dette ansvaret bevisst.

Vår grafiske profil er regler for hvordan vi skal uttrykke oss. I dette dokumentet finner du

profilen, samt retningslinjer for hvordan den skal håndteres. Vår profil skal framheve vår

rolle i samfunnet. Fylkesmannen er statens fremste representant i fylket, og skal fremme

det stabile som faglig styrke og rettssikkerhet. Vi er kontaktledd mellom stat og kommune-

ne/fylkeskommunen, og oversetter statlige signaler til telemarksdialekt. Samtidig skal vi

fange opp signaler og sende dem tilbake til sentralmakten. Vi har også en utfordring i det å

samordne regional stat.

Fylkesmannen er en kompetansebedrift. Vi er en «gammel» organisasjon, men er likevel

ung. Profilen vår er ren, enkel, men også moderne. Enkelheten samsvarer med pålegget og

ønsket om blant annet å være grønn stat.

En uttalt målsetting i modernisering av offentlig forvaltning, er at brukeren ikke skal måtte

kjenne organiseringen av offentlig forvaltning for å finne fram. Vi ser at mange har proble-

mer med å skille mellom fylkeskommune og fylkesmann. En gjennomført grafisk profil vil

hjelpe oss mot dette. Samtidig har vi valgt at ikke avdelingen, men Fylkesmannen i

Telemark skal være avsender for våre budskap. Avdelingsnavn tas bare med når spesielle

hensyn taler for dette. Merk at embetet Fylkesmannen i Telemark skrives med stor F, mens

stillingsbenevnelser skrives med liten forbokstav. Kari Nordheim-Larsen er fylkesmann i

Telemark.

Avdelingsnavnene skrives med stor forbokstav og bøyes som hankjønnsord. De skal altså ha

en-ending, eksempel Landbruksavdelingen.

Fylkesmannen er bruksberettiget til riksvåpenet, og bør ikke ha annet symbol enn dette. Vi

bruker riksvåpenet sammen med embetsnavnet Fylkesmannen i Telemark, skrevet med en

bestemt skrifttype. I tillegg brukes en stilisert akantusranke som underordnet dekorelement.

Akantusranken signaliserer en frodig og levende historie og et rikt ressursgrunnlag.

Profilen er et samlende element for alle oss som jobber hos Fylkesmannen i Telemark. Det

er viktig at alle følger profilen, og bidrar til å forvalte den på riktig og best mulige måte. 

Malene er produsert i QuarkXpress for ekstern produksjon og som word- og powerpoint-

dokumenter for intern produksjon.

En grafisk profilhåndbok blir aldri helt ferdig eller komplett. Det vil komme til tillegg og

justeringer underveis. Rutiner som beskriver detaljene for bruk av de ulike malene vil bli

utarbeidet. Basisen og fundamentet skal stå fast slik det er beskrevet her. 

Profilen er utformet av Blikk As og revidert og bearbeidet av Holtskog Nyhuus Design Ans,

som også har utformet dekorelementet.
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Riksvåpenet og embetsnavn med symbol (ekstern produksjon) i 100%

Fylkesmannen i Telemark, logo i farge; PMS- og CMYK-beskrivelse på side 6.
I sort/hvit; riksvåpenet er her sort/hvit, embetsnavn sort.
Riksvåpenet skal brukes når vi utøver offentlig virksomhet. Embetsnavn skal aldri settes over
krona og ikke høyere en kronas underkant. Som hovedlogo er alltid proporsjoner og plassering
den samme. Vises her i 100%.  Riksvåpenets størrelse skal ikke endres, jamfør publikasjonen
Riksvåpenet.
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Logo uten riksvåpen, dekorelement

Fylkesmannen i Telemark, logo uten riksvåpen. Embetsnavn i sort. Skrifttype; Frutiger Bold.

Dekorelement brukes som dekor i bakgrunn eller som vannmerke. Som regel beskåret nede. 
I brosjyrer og rapporter utfallende på alle sider. Farge; Lys blå: 9% cyan/4,5% magenta. Brukes
på annonser, blanketter, brosjyrer og øvrige trykksaker med riksvåpen i farger. Lys grå: 7,5% sort
brukes på annonser, blanketter og øvrige trykksaker med riksvåpen i sort. 
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Fargebruk

Hovedfarger; Rød, gul og sort i riksvåpen. Embetsnavn og all tekst i 100% sort
Dersom bakgrunnsfarge krever det (mørk bakgrunn), benytt sort 20%. 

Lys blå brukes på annonser, blanketter og øvrige trykksaker med riksvåpen i farger.
Lys grå brukes på annonser, blanketter og øvrige trykksaker med riksvåpen i sort.

Rød: PMS 185, CMYK:  0 - 91- 76 - 0

Gul: PMS 116, CMYK:  0 - 15 - 94 - 0

Sort PMS prosess sort, CMYK:  0 - 0 - 0 - 100

Lys grå dekorelement, CMYK:  0 - 0 - 0 - 7,5

Lys blå dekorelement, CMYK:  9 - 4,5 - 0 - 0
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Typografi

Det er valg tre skrifttyper i profilen; et serifsnittt og to grotesksnitt.
Times New Roman, Arial og Frutiger. Kun disse tre skrifttypene skal brukes. Frutiger brukes som
hovedregel på visitt-, identitets- og besøkskort, i annonser og i trykksaker som produseres eksternt.
Arial bruker vi i overskrifter og eventuelt korte tekster. Times New Roman brukes ikke i overskrifter,
men i all lengre tekst som skal skrives ut på papir. Eksempel brev, rapporter med mer.
Arial benyttes på Fylkesmannens nettsider.

Frutiger, 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

a b c d e  f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Arial, 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Times New Roman,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



Hans Abrahamsen
Avdelingsleder

Avdelinga

Embete

Gjerpensgt. 14/20,
3716 Skien

tel.: 35 58 61 10
tel. dir: 35 58 62 15
faks: 35 58 61 11
mob.: 481 32 156
e-post: ha@fmte.no

www.fylkesmannen.no/telemark
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Visittkort, format: 55 mm x 85 mm

Visittkort er i høydeformat. Tekstinformasjon på forsida er norsk. Dersom du har behov for det, kan
engelsk trykkes på baksida. Lys blått dekorelement skal prege forsida. Lys blått dekorelement også ved
trykk på baksida. Utfallende til høyre.

Navn Etternavn, sort Frutiger 9 punkt. Tittel, sort i 7 punkt kursiv. Annen informasjon, sort i 7 punkt.
Ved intern produksjon kan brukes Arial i samme skriftstørrelse.

7     
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Hans Abrahamsen
Avdelingsleder

Avdelinga

Embete

Gjerpensgt. 14/20,
3716 Skien

tel.: 35 58 61 10
tel. dir: 35 58 62 15
faks: 35 58 61 11
mob.: 481 32 156
e-post: ha@fmte.no

www.fylkesmannen.no/telemark
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Fornavn Etternavn
Tittel

Avdeling

Fylkesmannen i Telemark, Statens hus, 3708 Skien

ID-kort og Besøkskort, format: 85 mm x 55 mm

Ansatte hos Fylkesmannen i Telemark kan ha behov for identitetskort (ID-kort). 
Alle besøkende skal gå med besøkskort inne på Statens hus. Ekspedisjonen formidler disse.
ID-kort; Navn Etternavn, sort, Frutiger, 9 punkt. Tittel, sort, Frutiger 7 punkt. 
Avdeling, sort, 7 punkt. Annen info, sort, 7 punkt. Besøkskort; sort, Frutiger Bold 16 punkt. Statens hus,
sort, Frutiger Bold 12 punkt. 

Ved intern produksjon kan brukes Arial i samme skriftstørrelse.

Kortet leveres i resepsjonen i Statens hus, 3708 Skien

Besøkskort 15

3     

4 15,5

10 20

40

21

8    

23

49
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Brevark

Brevark for offisielle brev fra Fylkesmannen. Brevarkene finnes kun i elektronisk form, 
i ePhorte og på den enkelte maskin. Det vil si at vi ikke har fortrykte brevark.

Fylkesmannens brevark finnes i to versjoner:

1) Fargeutgaven av Fylkesmannens brevmal skal kun brukes i særskilte tilfeller. Brevene
skrives ut i farger (s 11)

2) Normalversjonen av Fylkesmannens brevark bruker vi i all daglig saksbehandling.
Brevarket er tilrettelagt for utskrift i sort/hvitt (s 12)

Om profilen
Saksbehandlers navn, direktetelefon og e-postadresse er plassert under embetets logo. I
særskilte tilfeller kan direktetelefon og e-postadresse tas ut fra utgående brev. Dette skal
kun skje i samråd med avdelingsleder.

Se delegasjonsreglementet for underskrift og parafering.
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Brevark, format: A4, 210 mm x 297 mm, farge

Overskrift er i Arial Bold 12 punkt. Mellomtitler i Times New Roman Bold 12 punkt. Brødtekst er i
Times New Roman 12 punkt. Fast informasjon er i Arial 8 punkt, sort. Påfølgende sider skal ikke
benytte mal med logo og adresseinformasjon. Ferdig logo brukes i 100%.

Statens hus
3708 SKIEN
Telefon 35 58 61 10
Telefaks 35 52 85 90

Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684

E-post 
postmottak@fmte.no
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark 

Vår dato
06.07.04
Deres dato
2004.06.03

Saksbehandler, innvalgtelefon 
Fornavn Etternavn, 35 58 XX XX
xxx@fmte.no

Fornavn Etternavn,
Adresse
Postnr. Sted

Overskrift: Arial Bold 12 pt

Vedtak: Montere dokumentet. 

Brødtekst: Times New Roman 12 pt et nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad esed
dolutat, quam vel incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros
eugait augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel in
vel endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent ilit wisi.

Se nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel incilla facin utpat
irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros eugait augait lutat, core dunt nibh er sit
alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel in vel endipisim vel dio odip exeriuscip ent
ipit volortin ut ent ilit wisi.

Nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel incilla facin utpat
irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros eugai.

Med hilsen

Navn Etternavn e.f. Navn Etternavn
tittel tittel

Vedlegg:

Kopi:

tomt felt for tekst (U.off § x.y)  

Vår referanse
Kari Marit Hansen
Deres referanse
2004/12039 Merete Helene Karlsen

Brettemerke
107 mm

Brettemerke
157 mm

9     

9 25

50

28

270

273

115 150
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Brevark, format: A4, 210 mm x 297 mm, sort trykk

Overskrift er i Arial Bold 12 punkt. Mellomtitler i Times New Roman Bold 12 punkt. Brødtekst er i
Times New Roman 12 punkt. Fast informasjon er i Arial 8 punkt, sort. Påfølgende sider skal ikke
benytte mal med logo og adresseinformasjon. Ferdig logo brukes i 100%.

Fornavn Etternavn,
Adresse
Postnr. Sted

Overskrift: Arial Bold 12 pt

Vedtak: Montere dokumentet. 

Brødtekst: Times New Roman 12 pt et nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad esed
dolutat, quam vel incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros
eugait augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel in
vel endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent ilit wisi.

Se nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel incilla facin utpat
irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros eugait augait lutat, core dunt nibh er sit
alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel in vel endipisim vel dio odip exeriuscip ent
ipit volortin ut ent ilit wisi.

Nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel incilla facin utpat
irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros eugai.

Med hilsen

Navn Etternavn e.f. Navn Etternavn
tittel tittel

Vedlegg:

Kopi:

Statens hus
3708 SKIEN
Telefon 35 58 61 10
Telefaks 35 52 85 90

Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684

E-post 
postmottak@fmte.no
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark 

Vår dato
06.07.04
Deres dato
2004.06.03

Saksbehandler, innvalgtelefon 
Fornavn Etternavn, 35 58 XX XX
xxx@fmte.no

tomt felt for tekst (U.off § x.y)  

Vår referanse
Kari Marit Hansen
Deres referanse
2004/12039 Merete Helene Karlsen

Brettemerke
107 mm

Brettemerke
157 mm

9     

9 25

50

28

270

273

115 150
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Notat, format: A4, 210 mm x 297 mm, sort trykk

Notater er dokumenter som forbereder eller følger en sak. Notat kan brukes som en uformell
henvendelse i forbindelse med en sak, men må aldri brukes isteden for brev. I alle formelle og
offentlige henvendelser fra Fylkesmannen skal vi alltid bruke brevmal.

Notatmal skal brukes for alle notater. Notatet kan arkiveres i ePhorte, knyttet til sak.

Dekorelement i lys grått, beskåret og utfallende, 250 % størrelse.

NOTAT, Arial 16pt

Sak 14 pt
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx

Til:
Fra:
Kopi til:

Ingress: Arial Bold 12 pt

Brødtekst: Times New Roman 12 pt et nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad es
ed dolutat, quam vel incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros
eugait augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel
in vel endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent ilit wisi.

Dato
06.07.04

Saksbehandler, innvalgtelefon 
Fornavn Etternavn, 35 58 XX XX
xxx@fmte.no

Sak:

Arkiv nr.

27   

155

50

15   

13 25 115 150
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Referat interne møter, format: A4, 210 mm x 297 mm, sort trykk

Malen brukes ved referat fra møter med kun interne deltakere.  
Embetsnavnet vil stå likt som i alle andre dokument. 
Referat; Arial 16 punkt. Mellomtittel; Arial 14 punkt.
Mellomtitler i Times New Roman Bold 12 punkt. Brødtekst Times New Roman 12 punkt.
Dekorelement i lys grått, beskåret og utfallende, 250% størrelse.

Dato:
28.08.04

REFERAT, 16 pt

Møte, Arial 14 pt

Til stede:

Forfall:

Referent:

1 Brødtekst, Times New Roman bold, 12 pt
Brødtekst, Times New Roman 12 pt faccum et nibh etumsandre dolor sit adipit venim
dunt ad esed dolutat, quam vel incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting 

2 Brødtekst
a faccum et nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel incilla
facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros eugait augait lutat, core
dunt nibh er sit alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel in vel endipisim vel dio
odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent ilit wisi.

3 Loreros num quat ese
- mod ex ent luptat. Duiscil doluptat praesse uatinim autpat lummolobor 
- tincil iure do dolor sequam aliqui tie exer sequatin ero euguero del eum 
- et nisl dipit vercilit, vel delit ip et prat. Ut eui tatem dolore dolum velesto
- dolenibh ex et, consed dolortie tionsecte tio od dolore modolesed

4 Brødtekst 12 pt
a faccum et nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel incilla
facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros eugait augait 

15   

13 25

50

30
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Referat eksterne møter, format: A4, 210 mm x 297 mm, sort trykk

Malen brukes når Fylkesmannen har sekretærfunksjon og skriver referat fra møte med
eksterne deltakere. Logo/logonavn plassering er den samme som brevark.
Referat; Arial 16 punkt. Mellomtittel; Arial 14 punkt. Mellomtitler i Times New Roman
Bold 12 punkt. Brødtekst Times New Roman 12 punkt.
Dekorelement i lys grått, beskåret og utfallende, 250% størrelse.

REFERAT

Møte, Arial14 pt

Til stede:

Forfall:

1 Brødtekst 12 pt Times New Roman
a faccum et nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel incilla
facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros eugait augait 

2 Brødtekst 12 pt
a faccum et nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel incilla
facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros eugait augait lutat, core dunt
nibh er sit alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel in vel endipisim vel dio odip
exeriuscip ent ipit volortin ut ent ilit wisi.

3 Loreros num quat ese
- mod ex ent luptat. Duiscil doluptat praesse uatinim autpat lummolobor 
- tincil iure do dolor sequam aliqui tie exer sequatin ero euguero del eum 
- et nisl dipit vercilit, vel delit ip et prat. Ut eui tatem dolore dolum velesto

dolenibh ex et, consed dolortie tionsecte tio od dolore modolesed

4 Brødtekst 
a faccum et nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel incilla
facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros eugait augait 

Statens hus
3708 SKIEN
Telefon 35 58 61 10
Telefaks 35 52 85 90

Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684

E-post 
postmottak@fmte.no
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark 

Vår dato
06.07.04
Deres dato
2004.06.03

Saksbehandler, innvalgtelefon 
Fornavn Etternavn, 35 58 XX XX
xxx@fmte.no

tomt felt for tekst (U.off § x.y)  

Vår referanse
Kari Marit Hansen
Deres referanse
2004/12039 Merete Helene Karlsen

9     

9 25

50

27

273

270

10

115 150
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Følgebrev,  format: A4, 210 mm x 297 mm, sort trykk

Følgebrev brukes til korte beskjeder som kan legges ved dokumenter, for eksempel ved oversending.
OBS! Følgebrev har ikke status som brev og kan ikke journalføres i arkivet. Logo i 250%. 

Dato:
12/11/2006

FØLGEBREV

TIL: Namn:
Ved:

FRA: Fylkesmannen i Telemark, Statens hus, 3708 Skien.
Saksbehandler:

Ingress: Arial Bold 12 pt

Brødtekst: Times New Roman 12 pt et nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad es
ed dolutat, quam vel incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros
eugait augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel in vel
endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent ilit wisi.

Statens hus
3708 SKIEN
Telefon 35 58 61 10
Telefaks 35 52 85 90

Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684

E-post 
postmottak@fmte.no
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark 

9     

9 25

50

27

273

270

10

115 180
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Pressemelding

Som hovedregel skal alle pressemeldinger legges ut på nettsiden. Send deretter ut e-post til
medier om at pressemelding om temaet er lagt ut på nettsida.

Pressemeldingsmalen bruker vi når vi skal sende pressemelding som telefaks, eventuelt som
vedlegg til e-post.

En pressemelding er melding til media om en sak. Målet er derfor å «fange» medias opp-
merksomhet.

Innholdet i pressemeldinga skal «spisses». Det vil si at det viktigste i saken, eller et av flere
elementer, er tema i overskrift og ingress. Overskrift skal være kort og treffende.

Pressemeldinga skal fortelle hvem, hva, hvor og når. Skriv innhold etter dalende viktighet,
slik at det er mulig å kutte fra bunnen uten at det går ut over sakens poeng.
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Pressemelding, format: A4, 210 mm x 297 mm, sort trykk

Som hovedregel skal alle pressemeldinger legges ut på nettsiden. Kontakt nettredaktør eller egen
avdelingsredaktør. 

Embetsnavnplassering er den samme som telefaks. Ferdig logofil brukes i 100%.
Pressemelding i Arial Bold 16 punkt. Tittel i Arial Bold 14 punkt. Mellomtitler i Times New Roman
Bold 12 punkt. Brødtekst Times New Roman 12 punkt.

PRESSEMELDING

Tittel

Ingress: Arial Bold 12 pt

Brødtekst: Times New Roman 12 pt  

Kontaktperson:

Navn Etternavn
tittel
telefon

Statens hus
3708 SKIEN
Telefon 35 58 61 10
Telefaks 35 52 85 90

Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684

E-post 
postmottak@fmte.no
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark 

Dato:
27.07.03

9     

9 25

50

27

273

270

10

115 180
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Telefaks, format: A4, 210 mm x 297 mm, sort trykk

For utskriving på skriver. Logo/logonavn plassering er den samme som brevark. Ferdig logofil
brukes i 100%. Telefaks skrives i Arial Bold 16 punkt. Mellomtitler i Times New Roman Bold 12
punkt. Brødtekst i Times New Roman 12 punkt. Fast informasjon i Arial 8 punkt, sort. 

Dato:
12/11/2006

TELEFAKS

TIL: Namn: Firma/Org.
Ved: Fornavn Etternavn
Faks nr: 35 52 85 90

FRA: Fylkesmannen i Telemark, Statens hus, 3708 Skien
Saksbehandler: Fornavn Etternavn 

Antall sider: Sideantall

SENDES KUN SOM TELEFAKS SENDES OGSÅ SOM BREV

Ingress: Arial Bold 12 pt

Brødtekst: Times New Roman 12 pt

Statens hus
3708 SKIEN
Telefon 35 58 61 10
Telefaks 35 52 85 90

Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684

E-post 
postmottak@fmte.no
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark 

9     

9 25

50
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180
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Konferanse, format: A4, 210 mm x 297 mm, farge og i sort trykk

Mal for program og deltakerliste til konferanser, kurs og seminarer, i farge eller i sort/hvit.
Logoplassering er den samme som telefaks. Konferanse, kurs eller seminar i Arial Bold 16 punkt. 
Tema; Arial Bold 14 punkt. Mellomtitler; Times New Roman Bold 12 punkt. Brødtekst; Times New
Roman 12 punkt. Fast informasjon i Arial 8 punkt, sort.

Statens hus
3708 SKIEN
Telefon 35 58 61 10
Telefaks 35 52 85 90

Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684

E-post 
postmottak@fmte.no
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark 

KONFERANSE/KURS/SEMINAR, 16 pt

Tema, 14 pt

Ingress: Arial Bold 12 pt

Brødtekst: Times New Roman 12 pt et nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad esed
dolutat, quam vel incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue doloreros
eugait augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel in
vel endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent ilit wisi.

Dato:
11/12/2006

9     

9 25

50

28

270
273

180

KONFERANSE/KURS/SEMINAR 16 pt

Dato:

Statens hus
3708 SKIEN
Telefon 35 58 61 10
Telefaks 35 52 85 90

Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684

E-post 
postmottak@fmte.no
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark 
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Statens hus, 3708 Skien

Konvolutter,  format: E6/5 selvklebende m/vindu, 220 mm x 110 mm, C6 selvklebende u/ vindu, 114x162 mm

Plassering av logo og adresse på konvolutt som vist her. Logo er i 100%.
Adresse i Frutiger 7,7 punkt sort. På andre formater skal plassering være som vist her.
Dekorelement i grå strek, beskåret og utfallende.

10   

15 26

40

27

Statens hus, 3708 Skien

10   

15 26

27
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Statens hus, 3708 Skien

Konvolutter, Format: B4 250 x 353 mm, C4 229 mm x 324 mm og C5 229 mm x 162 mm

Konvolutt, B4 pose SKD, C4 pose SKD, C5 selvklebende u/ vindu, C5 selvklebende m/ vindu.

Statens hus, 3708 Skien

Statens hus, 3708 Skien

B4 pose SKD 
250 x 353 mm

C4 pose SKD, 229 mm x 324 mm

C5 selvklebende u/ vindu, 
C5 selvklebende m/ vindu, 
229 mm x 162 mm
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Lysarkmal - Powerpoint, format: liggende A4, 297 mm x 210 mm

Lysark bør ha så lite tekst som mulig, helst stikkord eller korte setninger/punkter. Vi kan velge
mellom to uttrykk: Lysarkmal med dekorelement og ren bakgrunn. 
Husk å ha en forside med tittel på foredraget, foredragsholders navn og eventuelt avdelings-
tilhørighet.
Plassering av logo som på telefaks i 100%. Tittel/overskrift; Arial Bold 40 punkt. 
Mellomtittel; Arial 32 punkt. Til brødtekst benyttes Arial 28 punkt.

9     

9 40

40
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Lysarkmal - Powerpoint, format: stående A4, 210 mm x 297 mm

Lysark bør ha så lite tekst som mulig, helst stikkord eller korte setninger/punkter. Vi kan velge
mellom to uttrykk: Lysarkmal med dekorelement og ren bakgrunn. 
Husk å ha en forside med tittel på foredraget, foredragsholders navn og eventuelt avdelingstil-
hørighet.
Plassering av logo som på telefaks i 100%. Tittel/overskrift; Arial Bold 40 punkt. 
Mellomtittel; Arial 32 punkt. Til brødtekst benyttes Arial 28 punkt.

9     

9 40

40



25grafisk profilhåndbok  

Annonser og kunngjøring

Annonser og kunngjøringer skal følge mal som vist. 

Avdelingene selv tar seg av kunngjøringer og annen annonsering.
Utlysning av stillinger administreres av Administrasjonsavdelingen. 
Sort/hvit eller farge er avhengig av trykkside.
Kunngjøring kan også ha bilde eller kart i en eller to spalter.
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Annonser og kunngjøring, format: 120 mm x 200 mm, 245 mm x 105 mm

Plassering av logo på stor annonse er likt som på brev. De mindre annonsene og kunngjøring
er logo plassert 5 mm fra kant. Tittel; Frutiger 15 punkt. Brødtekst; Frutiger 9 punkt, tilpass linje-
avstand. Avdeling og adresse i Frutiger 8 punkt, sort. Punktstørrelsen må tilpasses størrelse på
annonse og mengde tekst.
Dekorelement i lys grått, beskåret og utfallende. Brukes der det er hensiktsmessig.

Brødtekst 9 pt Frutiger 55 a faccum et nibh
etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad
esed dolutat, quam vel incilla facin utpat irilit
ulluptat.

Sectem ip et, susting eugue doloreros eugait
augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat.
Mere kommer i neste nummer. 
Sectem ip et, susting eugue doloreros eugait
augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat.
Mere kommer i neste nummer. 

Sectem ip et, susting eugue doloreros eugait
augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat.
Brødtekst 9 pt Times New Roman a faccum et

nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt
ad esed dolutat, quam vel incilla facin utpat
irilit ulluptat.

Sectem ip et, susting eugue doloreros eugait
augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat.
Mere kommer i neste nummer. 
Sectem ip et, susting eugue doloreros eugait
augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat.
Mere kommer i neste nummer. 

Sectem ip et, susting eugue doloreros eugait
augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat.
Mere kommer i neste nummer. 
Brødtekst 9 pt Times New Roman a faccum et

nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt
ad esed dolutat, quam vel incilla facin utpat
irilit ulluptat.

Sectem ip et, susting eugue doloreros eugait
augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat.
Mere kommer i neste nummer. 

For mer informasjon se våre nettsider:

www.fylkesmannen.no/telemark
eller på telefon XX XX XX XX

Kunngjøring om oppretting av nytt naturreservat på Jomfruland

Fylkesmannen i Telemark
Statens hus, 3708 Skien

Tel.: 35 58 61 10  Faks: 35 52 85 90
postmottak@fmte.no

Brødtekst 8 pt Frutiger a faccum et nibh etumsandre dolor sit
adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel incilla facin utpat
irilit ulluptat, sectem ip et. dolor sit adipit venim dunt ad esed
dolutat, quam vel incilla facin utpat irilit ulluptat.

Tittel på stilling

Brødtekst 9 pt Frutiger normal a faccum et nibh etumsan-
dre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting vel
eugue doloreros eugait augait lutat, core dunt nibh er sit
alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel in vel
endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent
ilit wisi.

Brødtekst 9 pt TimesNewRoman a faccum et nibh etu sa
dre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting men
eugue doloreros eugait augait lutat, core dunt nibh er sit
alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel in vel
endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent
ilit wisi.

Dui enis nullandreril iure magnim vel in vel endipisim vel
dio odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent ilit wisi men
ve.

søknad med vitnemål og attester sendes til vår kontor-
adresse merket «avdeling»

For mer informasjon se våre nettsider:

www.fylkesmannen.no/telemark

Fylkesmannen i Telemark
Statens hus, 3708 Skien

Tel.: 35 58 61 10  Faks: 35 52 85 90
postmottak@fmte.no

Brødtekst 8 pt Frutiger a faccum et nibh etumsandre dolor sit
adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel incilla facin utpat
irilit ulluptat, sectem ip et. dolor sit adipit venim dunt ad esed
dolutat, quam vel incilla facin utpat irilit ulluptat.

Tittel på stilling

Brødtekst 9 pt Frutiger normal a faccum et nibh etumsan-
dre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting vel
eugue doloreros eugait augait lutat, core dunt nibh er sit
alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel in vel
endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent
ilit wisi.

Brødtekst 9 pt TimesNewRoman a faccum et nibh etu sa
dre dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting men
eugue doloreros eugait augait lutat, core dunt nibh er sit
alit luptat. Dui enis nullandreril iure magnim vel in vel
endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent
ilit wisi.

Dui enis nullandreril iure magnim vel in vel endipisim vel
dio odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent ilit wisi men
ve.

søknad med vitnemål og attester sendes til vår kontor-
adresse merket «avdeling»

For mer informasjon se våre nettsider:

www.fylkesmannen.no/telemark
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Brosjyrer

Alle brosjyrer hvor Fylkesmannen er avsender skal følge malbeskrivelsen. 

I definert ramme, på forsida, skal tekst og bilder plasseres etter behov.
Størrelse og antall bilder kan variere.

Avdelingsnavn kan tas med i nedre del av ramma der det er nødvendig å ha
med avdelingsnavnet. Avdelingsnavn skrives i 10-14 punkt skriftstørrelse,
tilpass. Husk stor bokstav.

Omslagets bakside har logo. Tilpass denne i forhold til størrelse på brosjyre.
Adressefelt ned til høyre på siden.

Malen legger opp til brosjyrer i fire formater:
A4, A5, A4 liggende 6 sider (folder) og A4 stående. I tillegg kan formatene
tilpasses flere avsendere.

Farge på dekorelement på forsiden av brosjyre skal primært være lys blått.
Kan brukes som lys grått etter ønske. Dekorelementet skal være utfallende,
gjerne på alle fire sider.
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Fylkesmannen i Telemark
Landbruksavdelinga

Besøksadresse
Gjerpensgt. 14, Bygg F, Skien

Postadresse
Statens hus, 3708 Skien

Telefon: 35 58 6110
Telefaks: 35 52 85 90 

E-post
postmottak@fmte.no

Internett
www.fylkesmannen.no/telemark

Brosjyre omslag, format: A4, 210 mm x 297 mm

Brosjyre, A4 stående. Logo i 100%.
Til tittel og undertekster brukes Frutiger. Her tilpasses punkt størrelse og tykkelse etter skjønn. I
en ramme på 105 mm x 165 mm skal tekster og bilder plasseres. Her står en fritt til å velge hvor
mange bilder og tekster som skal være med. Rammen er plassert 75x75 mm inn på siden.
Dekorelement i lys blått 700 %.

Landbruk
og reiseliv

15    

15 75

75

180

15



29grafisk profilhåndbok  

Brosjyre innsider, format: A4, 210 mm x 297 mm

Bilder kan plasseres over hel side, to eller en spalte.
Trykkeri er behjelpelig med tilpasning av bilder.

Møte i nettredaksjonen

Dolutaad esed dolutaaccum
et nibh etumsandre dolor sit
adipit venim dunt ad esed
dolutat, quam vel incilla
facin utpat irilit ulluptat,
sectem ip et, susting 

a faccum et nibh etumsan-
dre dolor sit adipit venim
dunt ad esed dolutat, quam
vel incilla facin utpat irilit
ulluptat, sectem ip et, sus-
ting eugue doloreros eugait
augait lutat, core dunt nibh
er sit alit luptat. Dui enis
nullandreril iure magnim vel
in vel endipisim vel dio odip
exeriuscip ent ipit volortin
ut ent ilit wisi.

mod ex ent luptat. Duiscil
doluptat praesse uatinim
autpat lummolobor  tincil
iure do dolor sequam aliqui
tie exer sequatin ero eugue-
ro del eum 
et nisl dipit vercilit, vel delit
ip et prat. Ut eui tatem
dolore dolum velesto dole-
nibh ex et, consed dolortie
tionsecte tio od dolore
modolesed

a faccum et nibh etumsan-
dre dolor sit adipit venim
dunt ad esed dolutat, quam
vel incilla facin utpat irilit
ulluptat, sectem ip et, sus-
ting eugue doloreros eugait
augait 

accum et nibh etumsandre
dolor sit adipit venim dunt
ad tem ip et, susting a fac-
cum et nibh etumsandre

dolor sit adipit venim dunt
ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ullup-
tat, sectem ip et, susting
eugue doloreros eugait
augait 

a faccum et nibh etumsan-
dre dolor sit adipit venim
dunt ad esed dolutat, quam
vel incilla facin utpat irilit
ulluptat, sectem ip et, sus-
ting eugue doloreros eugait
augait lutat, core dunt nibh
er sit alit luptat. Dui enis
nullandreril iure magnim vel
in vel endipisim vel dio odip
exeriuscip ent ipit volortin
ut ent ilit wisi.

mod ex ent luptat. Duiscil
doluptat praesse uatinim
autpat lummolobor  tincil
iure do dolor sequam aliqui
tie exer sequatin ero eugue-
ro del eum 
et nisl dipit vercilit, vel delit
ip et prat. Ut eui tatem
dolore dolum velesto dole-
nibh ex et, consed dolortie
tionsecte tio od dolore
modolesed 

a faccum et nibh etumsan-
dre dolor sit adipit venim
dunt ad esed dolutat, quam
vel incilla facin utpat irilit
ulluptat, sectem ip et, sus-
ting eugue doloreros eugait
augait

mod ex ent luptat. Duiscil
doluptat praesse uatinim
autpat lummolobor  tincil
iure do dolor sequam aliqui 
et nisl dipit vercilit, vel delit
ip et prat. Ut eui tatem
dolore 

3BrosjyreBrosjyre2

Adipit venim dunt accum et
nibh etumsandre dolor sit
adipit venim dunt ad esed
dolutat, quam vel incilla
facin utpat irilit ulluptat,
sectem ip et, susting 

a faccum et nibh etumsan-
dre dolor sit adipit venim
dunt ad esed dolutat, quam
vel incilla facin utpat irilit
ulluptat, sectem ip et, sus-
ting eugue doloreros eugait
augait lutat, core dunt nibh
er sit alit luptat. Dui enis
nullandreril iure magnim vel
in vel endipisim vel dio odip
exeriuscip ent ipit volortin
ut ent ilit wisi.

mod ex ent luptat. Duiscil
doluptat praesse uatinim
autpat lummolobor  tincil
iure do dolor sequam aliqui
tie exer sequatin ero eugue-
ro del eum 
et nisl dipit vercilit, vel delit
ip et prat. Ut eui tatem
dolore dolum velesto dole-
nibh ex et, consed dolortie
tionsecte tio od dolore
modolesed

a faccum et nibh etumsan-
dre dolor sit adipit venim
dunt ad esed dolutat, quam
vel incilla facin utpat irilit
ulluptat, sectem ip et, sus-
ting eugue doloreros eugait
augait 
accum et nibh etumsandre
dolor sit adipit venim dunt
ad tem ip et, susting a fac-
cum et nibh etumsandre
dolor sit adipit venim dunt
ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ull.
bjmkoiunm

Innside brosjyre
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Brosjyre omslag, format: A5, 105 mm X 148,5 mm

Brosjyre A5 skal ha samme grafiske retningslinjer som Brosjyre i A4 format.
Rammen er plassert 35 mm x 35 mm inn på siden. Ramme må her tilpasses formatet på brosjyre,
tekster og bilder plasseres innenfor gitt ramme. Her står en fritt til å velge hvor mange bilder
og tekster som skal være med. 

Fylkesmannen i Telemark
Landbruksavdelinga

Besøksadresse
Gjerpensgt. 14, Bygg F, Skien

Postadresse
Statens hus, 3708 Skien

Telefon: 35 58 6110
Telefaks: 35 52 85 90 

E-post
postmottak@fmte.no

Internett
www.fylkesmannen.no/telemark

Reiseliv og 
opplevelser

Landbruksavdelinga

10

10 30 90

10
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Brosjyre innsider, format: A5, 105 mm x 148 mm

Malen legger opp til to spalter. Disse kan slås sammen til en spalte når det er hensiktsmessig.
Bilder/illustrasjoner kan gå over en eller to spalter. 

10

20

109010

118

9010
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Fylkesmannen i Telemark
Landbruksavdelinga

Besøksadresse
Gjerpensgt. 14, Bygg F, Skien

Postadresse
Statens hus, 3708 Skien

Telefon: 35 58 6110
Telefaks: 35 52 85 90 

E-post
postmottak@fmte.no

Internett
www.fylkesmannen.no/telemark

Møte i
nettredaksjonen

Acin utpat accum et nibh etumsandre dolor
sit adipit venim dunt ad esed dolutat, quam
vel incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip
et, susting 

a faccum et nibh etumsandre dolor sit adipit
venim dunt ad esed dolutat, quam vel incilla
facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, sus-
ting eugue doloreros eugait augait lutat,
core dunt nibh er sit alit luptat. Dui enis nul-
landreril iure magnim vel in vel endipisim vel
dio odip exeriuscip ent ipit volortin ut ent ilit
wisi.

mod ex ent luptat. Duiscil doluptat praesse
uatinim autpat lummolobor  tincil iure do
dolor sequam aliqui tie exer sequatin ero eu-
guero del eum 
et nisl dipit vercilit, vel delit ip et prat. Ut eui
tatem dolore dolum velesto dolenibh ex et,
consed dolortie tionsecte tio od dolore mo-
dole

accum et nibh etumsandre dolor sit adipit
venim dunt ad tem ip et, susting a faccum et
nibh etumsandre 
ccum et nibh etumsandre dolor sit adipit ve-
nim dunt ad tem ip et, susting a faccum et
nibh etumsandre

Landbruk
og reiseliv 

Landbruksavdelinga

Folder 6 sider, format: A4 liggende, 99 mm x 210 mm, á 6 sider

Folder A4 liggende 6 sider, har de samme grafiske retningslinjer som Brosjyre i A4,
men må tilpasses. Logo i 100% er 10 mm inn på siden.
I tilpasset ramme skal tekster og bilder plasseres.
Her står en fritt til å velge hvor mange bilder og tekster som skal være med.

10

10 22,5
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Folder innsider, format: A4 liggende, 99 mm x 210 mm, 6 sider

10

27

108410

173

8984 1010
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Brosjyre omslag, flere avsendere

Brosjyre hvor Fylkesmannen er avsender sammen med andre.
Organisasjoner og logo skal plasseres under hverandre med rett venstremarg
under Fylkesmannens logo.
Fylkesmannens logo skal alltid komme øverst til venstre. Dette er på grunn av
regler om bruk av Riksvåpenet.Om riksvåpenet på UDs nettsted: 
http://odin.dep.no/ud/norsk/regelverk/rutiner/.
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Brosjyre omslag, flere avsendere, format: A4 210 mm x 297 mm

Dekorelement i lys blått, 700% størrelse, alt. kan grå strek benyttes.

Fylkesmannen i Telemark
Landbruksavdelinga

Besøksadresse
Gjerpensgt. 14, Bygg F, Skien

Postadresse
Statens hus, 3708 Skien

Telefon: 35 58 6110
Telefaks: 35 52 85 90 

E-post
postmottak@fmte.no

Internett
www.fylkesmannen.no/telemark

Landbruk
og reiseliv

15    

15 75

75

180

195
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Rapport

Fylkesmannen har mange rapporter. Vi deler dem i to grupper:

1 Rapporter som har ekstern oppdragsgiver eller en vid eller smal ekstern målgruppe.
Disse rapportene blir som hovedregel trykket av et trykkeri. Avdelingsleder
avgjør om et eller flere dokumenter skal ha status som eller utgis som
rapport. Disse rapportene skal trykkes i A4 stående format. De skal num-
mereres fortløpende (eks 1/2005) og ha ISBN-nummer. Administrativ enhet
administrerer rapportnummer og ISBN-nummer og sørger for registrering i
ePhorte. 

Rapportene skal ha obligatorisk side 2, denne skal følge mal. Denne siden
forteller hvilken avdeling som er avsender (prosjektutførelse og i bunntek-
sten). Avdelingsnavn skal ikke stå på forsiden av rapporten.

2 Rapporter som vi produserer internt, ment for interne eller eksterne mål-
grupper, for eksempel departement. Kopieres opp i egen avdeling dersom
antall eksamplarer er under 200.

Rapportene skal ha A4-format. Rapportene har ikke fortløpende nummere-
ring eller ISBN-nummer, og ikke obligatorisk side 2. Avdelingstilhørighet og
kontaktinformasjon kommer fram i bunntekst på forsiden. Mal har definert
bilderamme. Embetet har bildesamling til dette bruk. 

Felles for begge:
I definert ramme på forsida skal tekst og bilder plasseres etter behov.
Størrelse og antall bilder kan variere.

Innhold
Tekst plasseres i en eller to spalter, etter hva som er mest hensiktsmessig. To
spalter øker lesevennligheten for brukeren når det er mye tekst. Jamfør side
7 for valgte skrifttyper. Frutiger og Arial er foretrukket for overskrifter, Times
New Roman størrelse 12 for selve innholdsteksten.

Pliktavlevering
Husk at Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana skal ha syv eksemplarer av alt
publisert offentlig tilgjengelig materiale. Fem er vi ansvarlig for, to er
trykkeriet ansvarlig for. Enkelte elektroniske dokumenter skal også avleveres,
se www.pliktavlevering.no. 
Adresse: Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana, Pliktavlevering, 8607 Mo i Rana.
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Sammendrag

Brødtekst: Times New Roman 12 pt et nibh etumsandre dolor sit adipit venim dunt ad
esed dolutat, quam vel incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting eugue
doloreros eugait augait lutat, core dunt nibh er sit alit luptat.
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Statens hus
3708 SKIEN
Telefon 35 58 61 10
Telefaks 35 52 85 90

Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684

E-post 
postmottak@fmte.no
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark 
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Rapport, omslag og første side med informasjon, format: A4, 210 mm x 297 mm

Rapport, A4 stående har de samme grafiske retningslinjer som brosjyre i A4 format.
I en ramme skal tekster og bilder plasseres. Her står en fritt til å velge hvor mange bilder og tek-
ster som skal være med. Rammen er plassert 75 mm x 75 mm inn på siden. Første side med opp-
sett for informasjon. 
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Rapport innsider, format: A4, 210 mm x 297 mm

Møte i nettredaksjonen

A faccum et nibhaccum et nibh etumsandre
dolor sit adipit venim dunt ad esed dolutat,
quam vel incilla facin utpat irilit ulluptat,
sectem ip et, susting 

a faccum et nibh etumsandre dolor sit adi-
pit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip
et, susting eugue doloreros eugait augait
lutat, core dunt nibh er sit alit luptat. Dui
enis nullandreril iure magnim vel in vel
endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit
volortin ut ent ilit wisi.

mod ex ent luptat. Duiscil doluptat praesse
uatinim autpat lummolobor  tincil iure do
dolor sequam aliqui tie exer sequatin ero
euguero del eum 
et nisl dipit vercilit, vel delit ip et prat. Ut
eui tatem dolore dolum velesto dolenibh ex
et, consed dolortie tionsecte tio od dolore
modolesed
a faccum et nibh etumsandre dolor sit adi-
pit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip
et, susting eugue doloreros eugait augait 

accum et nibh etumsandre dolor sit adipit
venim dunt ad tem ip et, susting a faccum
et nibh etumsandre dolor sit adipit venim
dunt ad esed dolutat, quam vel incilla facin
utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting
eugue doloreros eugait augait 
a faccum et nibh etumsandre dolor sit adi-
pit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip
et, susting eugue doloreros eugait augait
lutat, core dunt nibh er sit alit luptat. Dui
enis nullandreril iure magnim vel in vel
endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit
volortin ut ent ilit wisi.

mod ex ent luptat. Duiscil doluptat praesse
uatinim autpat lummolobor  tincil iure do
dolor sequam aliqui tie exer sequatin ero
euguero del eum 

et nisl dipit vercilit, vel delit ip et prat. Ut
eui tatem dolore dolum velesto dolenibh ex
et, consed dolortie tionsecte tio od dolore
modolesed 

a faccum et nibh etumsandre dolor sit adi-
pit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip
et, susting eugue doloreros eugait augait

mod ex ent luptat. Duiscil doluptat praesse
uatinim autpat lummolobor  tincil iure do
dolor sequam aliqui 
et nisl dipit vercilit, vel delit ip et prat. Ut
eui tatem dolore 
Frutiger 11 punkt accum et nibh etumsan-
dre dolor sit adipit venim dunt ad esed
dolutat, quam vel incilla facin utpat irilit
ulluptat, sectem ip et, susting 
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A faccum et nibh etumsandre dolor sit adi-
pit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip
et, susting eugue doloreros eugait augait
lutat, core dunt nibh er sit alit luptat. Dui
enis nullandreril iure magnim vel in vel
endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit
volortin ut ent ilit wisi.

mod ex ent luptat. Duiscil doluptat praesse
uatinim autpat lummolobor  tincil iure do
dolor sequam aliqui tie exer sequatin ero
euguero del eum 
et nisl dipit vercilit, vel delit ip et prat. Ut
eui tatem dolore dolum velesto dolenibh ex
et, consed dolortie tionsecte tio od dolore
modolesed

Møte i nettredaksjonen

a faccum et nibh etumsandre dolor sit adi-
pit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip
et, susting eugue doloreros eugait augait 
accum et nibh etumsandre dolor sit adipit
venim dunt ad tem ip et, susting a faccum
et nibh etumsandre dolor sit adipit venim
dunt ad esed dolutat, quam vel incilla facin
utpat irilit ull. bjmkoiunm

mod ex ent luptat. Duiscil doluptat praesse
uatinim autpat lummolobor  tincil iure do
dolor sequam aliqui tie exer sequatin ero
euguero del eum 
et nisl dipit vercilit, vel delit ip et prat. Ut
eui tatem dolore dolum velesto dolenibh ex
et, consed dolortie tionsecte tio od dolore
modolesed
a faccum et nibh etumsandre dolor sit adi-
pit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip
et, susting eugue doloreros eugait augait 
accum et nibh etumsandre dolor sit adipit

venim dunt ad tem ip et, susting a faccum
et nibh etumsandre dolor sit adipit venim
dunt ad esed dolutat, quam vel incilla facin

utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting
eugue doloreros eugait augait 
a faccum et nibh etumsandre dolor sit adi-

pit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip
et, susting eugue doloreros eugait augait
lutat, core dunt nibh er sit alit luptat. Dui
enis nullandreril iure magnim vel in vel
endipisim vel dio odip exeriuscip ent ipit
volortin ut ent ilit wisi.
mod ex ent luptat. Duiscil doluptat praesse
uatinim autpat lummolobor  tincil iure do
dolor sequam aliqui tie exer sequatin ero
euguero del eum 
et nisl dipit vercilit, vel delit ip et prat. Ut
eui tatem dolore dolum velesto dolenibh ex
et, consed dolortie tionsecte tio od dolore
modolesed

a faccum et nibh etumsandre dolor sit adi-
pit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip
et, susting eugue doloreros eugait augait 
accum et nibh etumsandre dolor sit adipit
venim dunt ad tem ip et, susting a faccum
et nibh etumsandre dolor sit adipit venim
dunt ad esed dolutat, quam vel incilla facin
utpat irilit ull. bjmkoiunm

mod ex ent luptat. Duiscil doluptat praesse
uatinim autpat lummolobor  tincil iure do
dolor sequam aliqui tie exer sequatin ero
euguero del eum 
et nisl dipit vercilit, vel delit ip et prat. Ut
eui tatem dolore dolum velesto dolenibh ex 
a faccum et nibh etumsandre dolor sit adi-
pit venim dunt ad esed dolutat, quam vel
incilla facin utpat irilit ulluptat, sectem ip
et, susting eugue doloreros eugait augait 
accum et nibh etumsandre dolor sit adipit
venim dunt ad tem ip et, susting a faccum
et nibh etumsandre dolor sit adipit venim
dunt ad esed dolutat, quam vel incilla facin
utpat irilit ulluptat, sectem ip et, susting
eugue doloreros eugait augait 

Innsider rapport
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TILSYNSRAPPORT 2/2006 

Sykehus i Telemark

April 2006

Sosial- og helseavdelinga
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Tilsynsrapport, omslag, format: A4, 210 mm x 297 mm

Logo i 100%. Ingen dekorelementer.

Fylkesmannen i Telemark
Sosial- og helseavdelinga

Besøksadresse
Gjerpensgt. 14, Bygg F, Skien

Postadresse
Statens hus, 3708 Skien

Telefon: 35 58 6110
Telefaks: 35 52 85 90 

E-post
postmottak@fmte.no

Internett
www.fylkesmannen.no/telemark
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RAPPORT 2/2006 

Kunst- og kulturuttrykk i
Telemark

Delutredning 
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Rapport, flere avsendere, format: A4, 210 mm x 297 mm

Mal for rapport når Fylkesmannen er avsender sammen med andre. Organisasjoner og logo skal ligge under
hverandre langs venstremargen, med Fylkesmannens logo øverst. Dette er på grunn av regler om bruk av
Riksvåpenet.
Om riksvåpenet på UDs nettsted: http://odin.dep.no/ud/norsk/regelverk/rutiner/.
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Mappe

Konferansemappas forside skal ha bilder som dekker Fylkesmannens fagom-
råder og bredden i vårt virke. 

Side 2 har plass til informasjonstekst om embete og avdelinger. 

Innbrettklaffen skal ha nettadressen «www.fylkesmannen.no/telemark». 

Baksida har plass til kart over Telemark fylke og informasjon om fylket fra
embetets fagområder.
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Mappe, format: 220 mm x 310 mm 

Mappe er 220 mm x 310 mm i størrelse. Logo er i 100%.
I en ramme skal tekster og bilder plasseres.
Rammen skal tilpasses størrelse på mappen. 
Her står en fritt til å velge hvor mange bilder og tekster som skal være med.
Rammen er plassert 55 mm x 55 mm inn på siden.

Telemark

–  e t  N o r g e  i  m i n i a t y r

15    

18 55

55

195
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Mappe, side 3 og 4, format: 220 mm x 310 mm, 4 mm tykk + klaffer 11 og 4 cm 

www.fylkesmannen.no/telemark
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