
Sikkerhetsmiljøet i Sør-Vest: En samvirkestrategi for 
styrking av sikkerhet og beredskap 

 

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. 

Mange av sikkerhetsaktivitetene er etablert som støtteaktiviteter til andre virksomheter, særlig 
relatert til petroleumssektoren. Denne sektoren var pioner for utviklingen av sikkerhetsmiljøet 
som har pågått i ca 40 år. Fram til nå har aktivitetene i det alt vesentlige styrket og støttet opp 
om hverandre, ikke minst ved at en i regionen har fått et stort arbeidsmarked for personer med 
sikkerhetsrelevant kompetanse. Dersom utviklingen vi har sett fram til nå skal fortsette, er det 
nødvendig med en samlet strategisk plan for det videre utviklingsarbeidet. 

Formålet med en strategi har mange fasetter. En felles strategi er nødvendig for å synliggjøre 
den samlete kompetansen i området. Den vil synliggjøre «Sikkerhetsmiljøet i Sør-Vest» som 
realitet og som varemerke på det nasjonale og internasjonale kartet over spisskompetente 
miljøer innenfor sikkerhet, spesielt det som dekkes av begrepet samfunnssikkerhet. Dette vil 
kunne trekke så vel personer med høy kompetanse som finansielle ressurser og relevante 
virksomheter til området. Det vil gjelde alt fra kommersiell tjenesteyting og offentlig 
forvaltning til forskning, fagutvikling og undervisning. En felles strategi vil også samle de 
regionale kreftene og institusjonene i noe av det som må være hensikten med 
samfunnssikkerhet: i forebygging og enhver krisesituasjon å lykkes i samvirket og samspillet 
mellom aktørene. 

 

Samfunnssikkerhet med erfaring fra Sør-Vest. 

I denne strategien har vi valgt å benytte samfunnssikkerhet som et samlebegrep på både 
sikkerhetsarbeid og beredskap på alle nivåer: fra det som har betydning for enkeltpersoner og 
små virksomheter, til forhold som vedrører offentlige virksomheter og private konserner, og 
fra det forebyggende til mestring av aktive handlinger; hver for seg eller i samvirke. 

Samfunnssikkerhet representerer et kunnskapsfelt, preget både av det daglig forebyggende og 
tapsreduserende arbeidet og av kunnskapsutvikling i forskningsfronten for ulike fagfelt. 
Verken i praksis eller i akademisk arbeid er det entydig avgrenset. Det bærer sterkt preg av 
tverrsektorielle utfordringer som må møtes med flerfaglighet og tverrfaglighet. 

Sentralt i alt samfunnssikkerhetsarbeid står evnen til å forstå og håndtere risiko, medregnet 
ulike aspekter av usikkerhet. Formålet med samfunnssikkerhetsarbeidet er ofte preget av et 
ønske om å redusere sårbarhet og å bygge robuste ordninger og systemer på ulike nivåer i 
samfunnet. I vår nordiske kontekst står fenomener som tillit og samvirke i sosiale systemer 
sentralt. 



Hva er kunnskapsbehovene? 

Det eksisterer mye god erfaringsbasert kunnskap innenfor samfunnssikkerhet. Det finnes også 
mye kunnskap som er basert på forskning. Den erfaringsbaserte kunnskapen er likevel lite 
utbredt ut over de virksomhetene der den er opparbeidet. Vi vet derfor lite om den allmenne 
gyldigheten av den. Den forskningsbaserte kunnskapen innenfor samfunnssikkerhet, som 
innenfor de fleste andre fagfelt, trenger ofte lang tid før den blir omsatt i praksis. 

Et karakteristisk trekk ved «Sikkerhetsmiljøet i Sør-Vest» kan være at det er nær kontakt 
mellom de ulike aktørene, både de som arbeider i akademiske miljø med samfunnssikkerhet 
og risiko, de som utvikler forebyggende tiltak og de som er ute i praktisk sikkerhets- og 
redningsarbeid. Dermed er det er godt grunnlag for å utvikle felles forståelse, og å kunne 
sammenlikne på tvers av sektorer. Den nære kontakten gjør det mulig at tiltak i praksis i 
utgangspunktet alltid kan bygges på forskningsbasert kunnskap og bli fulgt opp med 
systematisk evaluering. De viktigste kunnskapsbehovene er både å utvikle den 
erfaringsbaserte og den forskningsbaserte kunnskapen i en felles forståelsesramme, og 
samtidig å forme og utvikle samvirket som selve handlingsmåten. 

 

Hva har vi i regionen i dag? 

Vi har en rekke offentlige og private virksomheter som enten som hovedaktivitet eller 
sideaktivitet har ulike aspekter ved samfunnssikkerhet i sitt mandat eller oppdrag.. Listen kan 
gjøres lang, og de instansene som er nevnt nedenfor er ikke alene. 

• Universitets- og høgskolemiljøene ved Universitetet i Stavanger og Høgskolen 
Stord/Haugesund har utdanninger direkte og indirekte relatert til samfunnssikkerhet på 
doktor-, master- og bacherlorgradsnivå, og innenfor enkelte områdene av 
samfunnssikkerhet som pasientsikkerhet, brannsikkerhet, risikostyring, maritim 
sikkerhet, HMS osv. UiS har i løpet av 2013 og 2014 utviklet en oversikt over de 
mulighetene man har for å bli et forskningssenter med nasjonalt preg på dette 
området.1 

• Disse miljøene, sammen med et titalls stiftelser og private virksomheter, driver 
forsknings-, utviklings- og undervisningsarbeid knyttet til samfunnssikkerhet i teori og 
praksis. Dette arbeidet drives i stor grad som et samspill mellom universitetssektoren 
og de private aktørene. Samarbeidet mellom UiS og IRIS gjennom Senter for 
Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS), er et godt eksempel på dette. Samspill 
i denne grenseflaten kan likevel utvikles og systematiseres ytterligere. 

• I regionen har vi en rekke utøvende etater med stor interesse for både fagutvikling og 
forskning i tillegg til å drive sin operative kjernevirksomhet. Redningstjenesten (ved 
Hovedredningssentralen og Skv 330), politiet, brann- og redningsetaten og 
helsetjenesten er sentrale her. Samarbeidet mellom disse har lange tradisjoner. Det 
nylig etablerte Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) er et eksempel på 

                                                            
1 UiS. Partnerskap for samfunnssikkerhet og beredskap. Stavanger: UiS, 2013/2014. 



dette, og bør kunne brukes aktivt også i samarbeidet med forskings- og 
utdanningsinstitusjonene.2 

• Helse Stavanger HF (Stavanger universitetssjukehus) har en omfattende forsknings- 
og undervisningsvirksomhet, også delvis knyttet til helsemessig beredskap. Det 
regionale kompetansesenteret for akuttmedisinsk forskning (RAKOS) er et eksempel 
på dette. 

• Simuleringssenteret SAFER er et godt eksempel på samarbeid blant annet mellom UiS 
og Helse Stavanger. 

• Rogaland fylkeskommune er i ferd med å planlegge et nasjonalt kompetansesenter på 
tunnelsikkerhet. 

• Regionen har også en rekke forvaltningsorganer med oppgaver knyttet til 
samfunnssikkerhet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De viktigste 
eksemplene er: Fylkesmannen i Rogaland, Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet, 
Sjøfartsdirektoratet, Kystverket (regionkontor) og Mattilsynet (regionkontor). NATOs 
virksomhet på Jåtta (JWC) kan også nevnes her. 

I tillegg er det en lang rekke næringslivsaktører som driver med opplærings- og 
konsulentvirksomhet innenfor sikkerhet og beredskap. Virksomheter knyttet til luftfart, og 
da spesielt helikoptervirksomhet, kan nevnes, likeledes virksomheter knyttet til 
ressursforvaltning og energi, som f.eks. IVAR og Lyse. Flere frivillige organisasjoner er 
svært aktive i samfunnssikkerhets og beredskapsarbeidet i Rogaland som viser hvor 
mangfoldig og dypt sikkerhet er forankret. 

 

Mulighetenes marked? 

I regionen finnes allerede en omfattende kompetanse og kapasitet innenfor 
samfunnssikkerhet. Denne nærheten og faglige styrken er utvilsomt et fortrinn, og gjør at det 
meste er tilgjengelig, og at det ligger spesielt godt til rette for videreutvikling av samvirke og 
samarbeid. Noen stikkord kan være samlende på tvers av samfunnssektorer, der miljøene er 
sterke i dag, og der ytterligere samvirke kan lede regionen til å bli i det internasjonale 
toppskiktet i ulike fagområder. Det gjelder ikke minst øvingsvirksomhet og simulering. 

Eksempler på spesifikke temaer som kan trekkes fram med grunnlag i den forskningen som 
allerede i dag har et vesentlig omfang er: 

• Sikkerhet og beredskap innenfor energisektoren (petroleum), transportsektoren og 
helsesektoren (pasientsikkerhet, akuttmedisin). 

• Forhold knyttet til redningstjeneste, skadestedsledelse og internasjonal 
konflikthåndtering. 

• Øvingsvirksomhet og simulering 
• Risiko- og sårbarhetsanalyser, inkludert vurderinger av planverk. 
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Et spennende, men krevende, alternativ er å samles om ett felles senter for fremragende 
forskning. Det innebærer først og fremst et samarbeid mellom UiS, IRIS og SUS. Disse har i 
dag hver for seg relevante innfallsvinkler, mål og erfaringer, de har i en viss grad etablert 
samarbeidsfora og -arenaer, de har i litt ulik grad kontakt med de operative og utøvende 
instansene, men det er definitivt muligheter for samvirke og samarbeid som ikke er utnyttet. 
En felles søknad om et samlet SFF hvor selve samvirkeutfordringen er utgangspunktet, er et 
eksempel på en satsning som kan stå sterkt. 

 

Elementer i samvirkestrategien 

Følgende elementer er konkrete eksempler på grunnlaget for en handlingsplan som oppfølging 
av samvirkestrategien: 

• Praksisbasert forskning og forskningsbasert evaluering. 
• Vektlegging av utvikling og studier av tverrsektorielle øvings- og opplæringsmodeller 

på alle nivå; også som grunnlag for utvikling og utprøving av planverk. 
• Økt samspill mellom universitet, forvaltning/tjenesteyting og næringsliv. 

o SEROS, RAKOS, SAFER, SASIRO (inklusive tunnelsenteret). 
• Sende relevante søknader til NFR og EUs forskningsprogrammer, inkludert samarbeid 

om større satsninger som SFF og SFI. 
• Fortsette med øvelser, simuleringer og evaluering. Dette som et ledd i 

erfaringsutvikling, kunnskapsoppbygging og kunnskapsdeling. 
•  

Foreløpig visjon 

«Sikkerhetsmiljøet i Sør-Vest» skal være et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt for 
samfunnssikkerhet. 

 

Prioriterte tiltak på kort sikt 

• Intensivere samarbeidet mellom aktørene og arbeidet for å styrke SASIRO og SEROS, 
inklusive planlagt framstøt overfor departementet/-er for å synliggjøre allerede 
eksisterende kompetanse. 

• Intensivere arbeidet for å etablere et tunnelsikkerhetssenter.  
• Sende søknad(er) til NFR om SFF, jf. neste frist 25. november 2015. 
• Utvide den årlige samfunnssikkerhetskonferansen til å synliggjøre samspillet mellom 

offentlige virksomheter og privat næringsliv innenfor samfunnssikkerhet. 
• Utvikle et «varemerke» som de virksomhetene som samarbeider om denne strategien 

kan benytte i sitt eget markedsførings- og utviklingsarbeid. 

 


