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UDs konsulære bistand. Ressurser og ansvar. 

Konsulær bistand 

• Bistand til nordmenn i utlandet 
generelt  

• Hjelp til selvhjelp 
• Råd og veiledning; generell 

reiseinformasjon og 
forberedelser, 

• Utenrikstjenesten er 
døgnkontinuerlig tilgjengelig 

• Turister/fastboende/forretnings-
reisende 

 

Norske bedrifter og 
organisasjoner i utlandet 

• Vertslandet primæransvar for 
sikkerhet.   

• Departementer, private 
bedrifter og organisasjoners 
ansvar for egne ansatte i 
utlandet. 

• Gjelder sikkerhet korte og 
lange opphold. 

•   Samarbeid og dialog med 
utenrikstjenesten 

 



 
 
 
 
UDs operative senter 

• Døgnkontinuerlig drift – 24/7 
 

• Oppgaver: 
 - førstelinje håndtering konsulære saker 
(dødsfall, ulykker, fengslinger, bekymringsmeldinger etc.)  
- første respons i krisehåndtering 
- medieovervåking  
- besvarer henvendelser som rettes til utenriksstasjonenes 
vakttelefon utenfor stasjonenes ordinære åpningstid. 
 

• Mottar om lag 100 henvendelser i døgnet  
 
Telefon: 23 95 00 00  /  E-post:  s-kons@mfa.no 
 
 



UDs offisielle reiseråd 

   - når det anses å være grunn til å fraråde nordmenn å reise til 
et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet.  

•  Kun råd! Betinger selvstendig vurdering.  
 

•  Hendelses- eller situasjonsbetinget.  
 

•  Et mål å styrke informasjons- og analysegrunnlaget. Mer 
samordning med risikoanalyser. 
 

•  Prosess og prosedyre for reiseråd.  
 

•  Sammenheng mellom reiseråd og sikkerhetsartikkel på 
www.landsider.no 
 



UDs offisielle reiseråd 
 
Tre nivåer: 
 
•   utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i… 

•   fraråde reiser til eller opphold i …. som ikke er strengt nødvendig 
 
•   fraråde alle reiser til eller opphold i ..... (og i en krise/evakuerings- 
situasjon : oppfordre til å forlate landet!) 
  
Når høyeste nivå av reiseråd er opprettet (med oppfordring om å 
forlate landet) kan det innebære at utenrikstjenesten har begrenset evne 
eller ingen mulighet for evakuere norske borgere.    





Landsider.no 

•  Etablert i 2006 
 
•  UDs portal for 
landinformasjon   
 
•  Samler informasjon 
fra utenriksstasjonenes 
hjemmesider 



Reiseregistrering.no 

•  Et frivillig tilbud til 
norske reisende 
  

•  Kan registrere 
kontaktinfo ved 
utenlandsopphold 

•  Særlig til bruk ved 
kriser  
 



Meld.St. 12 (2010-11) Bistand til nordmenn i 
utlandet 

  
•  Synliggjør omfang og innretning 

•  Påpeker sentrale utviklingstrekk og utfordringer 

•  Tjenestenivå konsulær bistand 

•  Hvem skal få bistand     




