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Høringssvar fra UiB - Tiltaksplan mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme 
 
Universitetet i Bergen mener arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme i UH-
sektoren er viktig, og støtter opp under forslaget som foreligger.  
 
Vi har følgende kommentarer til det Beredskapsrådet ber om tilbakemelding på:   
 

• om tiltakene oppleves som viktige og relevante for institusjonen – herunder om noen av 
tiltakene er kontroversielle i et universitetspolitisk perspektiv. 

 
Vi vurderer at tiltakene gir en god balanse mellom akademisk frihet, meningsbryting og 
tillitsbygging. 
 

• om de er i overensstemmelse med aktiviteter og satsinger som allerede er planlagt eller 
igangsatt – og derfor ikke representerer nye aktiviteter, men bygger opp under og støtter 

• om institusjonene har forslag til andre eller flere tiltak 
 
Når det gjelder ift tiltakspunkt nr. 3 Sikkerhetsrettede tiltak, tiltak d og e, har vi følgende 
presisering: UH-institusjonenes ansvar knyttet til radikalisering og ekstremisme må være av 
forebyggende karakter, herunder å sørge for et inkluderende læringsmiljø.  
 
I tillegg bør institusjonene ha ansvar for å varsle ved bekymringsfull adferd knyttet til 
radikalisering og ekstremisme hos studenter. Det forutsettes at oppfølging av eventuelle 
personer med bekymringsfull atferd skal være politiets/PSTs oppgave.  
 
 
For øvrig vil vi bemerke at det høringsfristen gitt av Beredskapsrådet var i knappeste laget.  
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Vennlig hilsen 
  
Dag Rune Olsen  
rektor Kjell Bernstrøm 
 universitetsdirektør 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 


	radikalisering
	radikaliseringsvar

