Intervju med Maren Sæterli Jensen, Mats-Fredrik Dahl Røsok og Adine Wenner

1.
Hvilken utdanning tok dere ved Institutt for teknologi og sikkerhet?
Vi har alle fullført en bachelor i samfunnssikkerhet og miljø, og fortsatt på master i samfunnssikkerhet.
2.
Hva fikk dere til å velge denne utdanningen?
Vi valgte denne studieretningen for å kunne arbeide med utfordrende og dagsaktuelle problemstillinger
relatert til samfunnet. Utdanningen hadde i tillegg en spennende fagsammensetning som virket å gi god
breddekunnskap innen fagområdet. Som følge av økt fokus på samfunnssikkerhet og miljø antok vi også at
jobbutsiktene var gode.
3.
Er du fornøyd med valg av utdanning?
Ja, vi er alle godt fornøyd med valg av utdanning. Kursene har gitt oss en variert og god forståelse av fagfeltet
som vi bruker aktivt i jobbhverdagen. Det legges i tillegg opp til en del gruppearbeid som gir rom for gode
diskusjoner, kreativitet og faglig utvikling.
4.
Hva synes du var mest spennende og utfordrende med utdanningen?
Vi lærte mye spennende under utdanningen, men noe av det vi opplevde som mest interessant var å forstå
hvordan og hvorfor ulykker inntreffer. Det var også spennende å få innsikt i hvordan vi kan forebygge at
ulykkene i det hele tatt oppstår og hva vi kan gjøre for å begrense konsekvensene. Det mest utfordrende med
utdanning var gruppearbeidet, men dette var også noe av det vi lærte mest av. Å diskutere, samarbeide og
lære av hverandre gir verdifull kunnskap og erfaring, og er noe sannsynligvis alle vil få bruk for i arbeidslivet.

5.
Hvilken stilling har dere nå og hva består jobben din av?
Vi er saksbehandlere innen samfunnssikkerhet og beredskap i henholdsvis Klima- og miljødepartementet og
Helse- og omsorgsdepartementet. Til daglig arbeider vi med å utvikle ROS-analyser og beredskapsplanverk, i

tillegg til at vi gjennomfører og følger opp øvelser i departementet. En viktig del av jobben handler også om å
følge opp at de samme aktivitetene gjennomføres i egen sektor. Vi arbeider også med forebyggende sikkerhet
etter sikkerhetsloven.
6.
Hva er mest spennende med jobben din?
Når du arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap i et departement får du være med å påvirke og følge de
overordnede samfunnssikkerhetsprosessene som pågår. Dette gir et unikt overblikk over fagområdet som vi
alle synes er spennende.
7.
Hvilken betydning har utdanningen ved IIS hatt for eget arbeid?
Utdanningen ved IIS har gitt oss nødvendig grunnlag for å kunne arbeide med det vi gjør i dag. Det er imidlertid
viktig å understreke at aktiv deltakelse og god innsats underveis i studiene også har vært en viktig årsak til at vi
fikk jobb i departementet.
8.
Har du noen råd til ungdom som skal velge utdanning?
Bruk tid på å velge utdanning. Studier krever mye tid og ressurser, derfor er det viktig at du studerer noe du
synes er interessant.
Når du først har valgt studie, og er i gang med å studere vil vi anbefale deg å være engasjert. Ta gjerne på deg
et tillitsverv som tillitsvalgt for bachelorklassen eller bli delaktig i linjeforeninger eller andre
organisasjoner. Forsøk også å få relevant jobberfaring gjennom en sommerjobb eller deltidsjobb.

