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Høringssvar fra Høgskolen i Sør-Trøndelag - NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-
kommisjonen 
 
Vi takker for tilsendt NOU 2012:14 - Rapport fra 22.juli-kommisjonen. 
 
Rapporten er behandlet på følgende måte: 

- Den er utsendt til alle 6 avdelingene, samt til rektoratets deltakere. 
- Ledelsen v/rektoratmøtet har drøftet brevene fra KD og Justis- og 

beredskapsdepartementet og besluttet hvordan besvarelsen skal ivaretas. 
- Rapporten skal behandles i kommende Arbeidsmiljøutvalgs-møte i oktober.  
- Tema beredskap er satt på dagsorden på Fredagsfrokostforum for ledere, 

saksbehandlere og øvrige interesserte, i desember. 
 
HiST vektlegger å ha tett samarbeid med samfunnets beredskapsinstanser vedr hendelser som 
angår studenter og/eller ansatte eller høgskolen som sådan.  
HiST erkjenner at beredskap er en del av HMS-arbeidet som må øves jevnlig.  
Videre ser vi viktigheten av å kjenne våre nærmeste samarbeidspartnere godt, for å kunne 
samhandle hensiktsmessig i kritiske situasjoner. 
 
Ut fra ståstedet høgskolen har, er det vanskelig for oss å gå dypt inn i rapportens enkelte deler 
og anbefalinger. Som hovedtrekk kan vi si: 
 

- Vi er svært tilfredse med at det ble nedsatt en kommisjon og at vi inviteres til høring, 
og derved læring. 

Vi slutter oss uten videre til enkelte punkt i kommisjonens avsluttende observasjoner og 
anbefalinger.  

- Dette gjelder punktet om regjeringens gode kommunikasjon med befolkningen og 
departementenes evne til å videreføre sitt arbeid på tross av skadene! 

- Videre punktet om at helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadde og pårørende i 
akuttfasen på en god måte. 

- De kritiske punktene synes ut fra rapportens materiale å være velbegrunnet, uten at vi 
kan tilføye ytterligere konkretiseringer/bemerkninger. 

- Vi ser som mange andre at samspillet mellom de forskjellige etatene er den største 
utfordringen i beredskapsarbeidet. 
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Vi erkjenner at beredskapen i landet aldri kan eller skal bli så høy at vi ikke lider nye tap, men 
vi ønsker, og vil arbeide for, at beredskapen skal tilpasses det vi anser som «godt nok».  
Vi kan - og skal – øve, og vet at det gir god ballast som inngir trygghet når en kritisk hendelse 
rammer.  
 
Vi kan- og skal - fortsette å bygge gode kulturer og slå ned på uønskede 
kulturer/handlinger/utsagn gjennom god ledelse og uttalte og omforente mål som ansatte og 
studenter slutter opp om og understøtter med aktivitet. 
Kun da kan vi lykkes.  
 
Vi ønsker å stå opp for ytringsfrihet, demokrati og engasjement og vil gjøre vårt for at våre 
ungdommer skal få med seg holdninger som bidra til dette. Dette er viktige elementer i en 
utdannelse og verdier vi ønsker alle våre studenter skal ha med seg videre i livet.  
 
For å tilrettelegge for vår rolle i beredskapssammenheng er vi oppmerksomme på, og har tatt 
høyde for datasikkerhet/kommunikasjonssikkerhet i et større IKT-program ved HiST. 
 
Planer og utstyr skal kjennes av den enkelte. Det har ingen hensikt å inneha utstyr som ikke 
kan brukes. Vi erkjenner at ALLE i organisasjonen i en kritisk situasjon, kan måtte ta ledelse 
på et eller annet nivå.  
 
Kommisjonens avsluttende kapittel 19.9.1 om tiltak på nasjonalt nivå slutter vi oss til, og det 
er her vi ser at vi kan og skal bidra. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Martha Tovik 
Organisasjonsdirektør 
 

Hilde Gade 
Seniorrådgiver/HMS-koordinator 
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