Intervjuspørsmål:

1.

Hva fikk deg til å velge en utdanning innen sikkerhet og miljø?
Mastergraden i samfunnssikkerhet favner bredt faglig, og tilbyr en kompetanse som blir stadig
mer etterspurt i samfunnet.

2.

Hva synes du var mest spennende og mest utfordrende med utdanningen?
Det var spennende og lærerikt å delta som observatør på fullskalaøvelse i regi av Tromsø
kommune. Generelt sett var det utfordrende å bli «pushet» til å reflektere rundt og diskutere
sentrale problemstillinger i de ulike emnene.

3.

Hvordan var det å ta utdanningen i Tromsø?
Tromsø har et allsidig studenttilbud og et flott nærmiljø som innbyr til friluftsliv. Jeg hadde en
god opplevelse av studiemiljøet.

4.

Tok du noe av utdanningen ved andre universitet enn UiT?
Ja, jeg tok bachelorgraden min i statsvitenskap ved NTNU.

5.

Hvordan var overgangen fra studier til jobb?
Min første «voksenjobb» var en traineestilling hos Nord-Norges Europakontor i Brussel. Slike
stillinger er ofte tilpasset dem som kommer rett fra universitetet, og for meg ble det en fin
start på arbeidslivet.

6.

Hvilken stilling har du nå og hva består jobben din av?
Jeg jobber som rådgiver innen samfunnssikkerhet og beredskap hos Sysselmannen på
Svalbard. Jobben min består av å ivareta den sivile siden av beredskapsarbeidet hos
Sysselmannen, som i stor grad tilsvarer Fylkesmannens oppgaver på fastlandet.

7.

Hva er mest spennende med jobben din?
Å få erfaring med operativ krisehåndtering, og å bidra til å utvikle beredskapsorganisasjonen
hos Sysselmannen. Jeg jobber ofte i skjæringspunktet mellom det kreative og det
strukturerte. Det er også veldig lærerikt å ha nær kontakt med de andre beredskapsaktørene
på Svalbard.

8.

I forhold til den stillingen du har nå, hva føler du at du har mest nytte av fra
utdanningen?
På studiet var det mye fokus på organiseringen av arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap i Norge, og det har jeg stor nytte av i arbeidshverdagen. Metoder for risikoanalyse
har også vist seg å være anvendelige i arbeidslivet.

9.

Hvilke fremtidige mål har du jobbmessig?
Året i Brussel ga mersmak med tanke på å jobbe internasjonalt. Å jobbe med
samfunnssikkerhet på EU-nivå er en personlig drøm.

10.

Har du noen råd til ungdom som skal velge utdanning?

Bruk god tid på å undersøke hvilke muligheter som finnes. Velg et studie som gjør det mulig
å jobbe med noe du har lyst til, men ha arbeidsmarkedet i bakhodet. Noen ganger blir
veien til mens man går.

