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Bakgrunn: 

Rogaland er i dag sentrum for en rekke sikkerhetsaktiviteter med nasjonal og internasjonal betydning. 
Dette er aktiviteter som har vokst fram med utgangspunkt i offentlig virksomhet av regional og nasjonal 
art, samt ut fra et næringsliv med et omfattende internasjonalt kontaktnett. Fram til nå har det ikke vært 
laget en samlende strategisk plattform for denne virksomheten. 
 
I løpet av 2014 og 2015 har det blitt arbeidet ganske bredt med å forankre den videre utviklingen av 
samfunnssikkerhetsarbeidet i de relevante virksomhetene i området. Det arbeides blant annet ved 
Universitetet i Stavanger med å synliggjøre betydningen av forskningen og undervisningen innenfor 
samfunnssikkerhet i et nasjonalt perspektiv. Dette vil bare forsterkes ved en eventuell kommende 
sammenslåing med Høgskolen Stord/Haugesund. 
 
Rogaland brann og redning IKS er en aktiv pådriver for å forankre Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland 
(lokalisert til Sivilforsvarets tidligere forlegning i Vagleleiren) i både nødetatene og universitetet. Dette 
har hittil vist seg å være en nyttig arena for nødvendig samvirketrening for nødetatene. 
 
Sammen med brannvesenet og politiet tok Helse Stavanger HF v/kst. direktør i oktober 2014 initiativet til 
en styrket dialog med Universitetet om en sterkere forankring i praksisfeltet av forskningen på dette 
området, se vedlegg 1. Dette er blitt fulgt opp gjennom møter våren 2015. 
 
Rogaland fylkeskommune arbeider med planer om å etablere et kompetansesenter for tunnelsikkerhet i 
området. Også i dette arbeidet er det naturlig at Helse Stavanger HF bidrar med innspill. 
 
Med grunnlag i alle disse prosessene er det utviklet et tverretatlig, overordnet dokument med en 
samvirkestrategi for styrkingen av sikkerhets- og beredskapsarbeidet i området, se vedlegg 2. 
 

Kommentarer: 

Det er naturlig for Helse Stavanger HF med Stavanger universitetssjukehus å være en aktiv medspiller i 
dette arbeidet. Helseforetaket representerer vesentlig infrastruktur av samfunnssikkerhetsmessig 
betydning. 
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Foretaket har både gjennom den ordinære tjenesteytingen og forskningsaktivitetene sterk kompetanse 
som er av betydning for samvirket og samarbeidet på dette området. Dette er aktiviteter som foretaket 
gjennomfører som del av sin normale virksomhet. Samspillet både med andre tjenesteytere (særlig 
nødetatene) og med undervisnings- og forskningsmiljøene vil styrke både kompetansen og kapasiteten 
til effektiv innsats innenfor helsemessig beredskap som er et av spesialisthelsetjenestens kjerneområder. 
 
En deltakelse i det videre samlende strategiarbeidet på dette området bør ikke innebære ekstra 
kostnader for foretakets side i og med at det i det alt vesentlige dreier seg om aktiviteter som antas å 
ligge innenfor foretakets tjenesteytende oppdrag. 
 
 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Vedlegg : 
Brev av 29.10.2015 
Sikkerhetsmiljøet i Sør-vest: En samvirkestrategi for styrking av sikkerhet og beredskap. 
 
 
 
 


	Bakgrunn:
	Kommentarer:
	Forslag til vedtak:


