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Innledning  

Institutt for musikkvitenskaps (IMV) strategiske plan for perioden 2006 – 2009 
bygger på Det humanistiske fakultetet (HF) sin strategiske plan for samme periode 
(vedtatt av fakultetsstyret  19.10.2005). Denne bygger igjen på Strategisk plan for 
Universitetet i Oslo 2005-2009, som ble vedtatt av universitetsstyret 14.06.2005, og 
følger den samme oppbygging og kodeverk. Planenes strategier og mål er satt i 
forhold til universitetets hovedoppgaver, som er (jf. universitetslovens § 1): 

•  Tilby høyere utdanning på høyde med den internasjonale utviklingen av høyere 
utdanningstilbud, basert på det fremste innen forskning 

•  Utføre forskning og bidra til at forskningen følger den internasjonale 
forskningsfronten samt bidra til formidling, innovasjon og verdiskapning basert på 
resultater fra forskning 

•  Samarbeide med lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, med andre 
universiteter og med tilsvarende institusjoner i andre land, med offentlig forvaltning 
og internasjonale organisasjoner 

•  Tilby etter- og videreutdanning innenfor institusjonens virkeområde 

Institutt for musikkvitenskap ble dannet 01.01.2005 av  
avdelingene for musikkvitenskap og folkemusikk ved det gamle Institutt for musikk 
og teater.  

IMV har vært inne i en omstillings- og  konsolideringsfase etter denne 
reorganiseringen. Instituttet har bl.a. fått tilsatt ny leder, samt gjennomført enkelte 
endringer i administrasjonen i henhold til ny bemanningsplan. IMV har i alt 14 ansatte 
i faste vitenskapelige stillinger og ca. 6 ansatte i delstillinger og midlertidige 
stillinger, 7 stipendiater og 3 postdoktorer, samt et større antall instrumentallærere 
innleid ut fra behov. En har påbegynt en prosess m.h.t. å etablere gode faste rutiner 
for administrasjon og oppfølging av studieadministrasjonsarbeidet. IMV har spesielt 
iverksatt tiltak for bedre studiegjennomstrømming og en tettere oppfølging av hver 
enkelt student (klarere retningslinjer for oppnevning av veiledere m.m.). IMV legger 
videre stor vekt på å utvikle samarbeidet med Program for musikkvitenskap for å 
kunne tilby et musikkvitenskapelig utdanningsprogram av svært høy kvalitet. 
Betydelige deler av undervisningen ved instituttet foregår ved hjelp av eksterne lærere 
i instrumentalfag. Instituttet vil arbeide for at mest mulig av den faste undervisningen 



utføres av fast ansatte, men har som målsetting å opprettholde 
timelærerundervisningen for instrumentalfag, en virksomhet som er av vital betydning 
for fagtilbudets kvalitet.  

IMV har lykkes med å etablere flere større forskningsprosjekter. Disse genererer 
inntekter og aktiviteter som er viktige og nødvendige bidrag til virksomheten. En 
viktig strategi i den kommende perioden vil være å videreføre denne satsningen og 
bidra til at forskningsaktiviteten ved IMV bringes nærmere den internasjonale 
forskningsfronten. Et annet overordnet mål er å gjøre IMV mer synlig i det en kan 
kalle norsk kulturliv og musikkliv generelt, men også blant konkurrerende 
musikkutdanningsinstitusjoner og skoleverk. 

Musikkvitenskapen er et fag som ut fra fagområdets egenart, befinner seg i en 
særstilling innen den humanistiske fagkretsen ved Universitetet i Oslo. Faget stiller 
store krav til refleksjon, men også til teoretisk og analytisk kompetanse, estetisk 
innsikt og praktiske ferdigheter hva angår så vel forskning som forståelse av 
musikkens betydning i og for kultur og samfunn. I et pluralistisk samfunn, preget av 
mangfold og aksellererende globalisering, utgjør musikalsk erfaring, kunnskap og 
opplevelser i møtet med musikk en betydelig arena for kommunikasjon i menneskers 
hverdag. Dette innebærer at det må stilles spesielt høye krav til at de vi utdanner på 
høyt nivå (bachelor, master og Ph.D.) i musikkvitenskap innehar den nødvendige 
teoretiske så vel som praktiske og utøverbaserte erfaringskunnskap som fagets egenart 
krever. 

Den strategiske planen skal være retningsgivende for planlegging, disposisjoner og 
for virksomhetens styring i den kommende perioden. Planen gjenspeiler slik sett HFs 
strategiske plan, som er ment å fungere som et styringsredskap  for grunnenhetene. 

PRIMÆRVIRKSOMHETEN 

Forskning 

Hovedmål:����IMV skal styrke sin stilling som forskningsinstitusjon, nasjonalt og 
internasjonalt 

Operasjonelt mål:����IMV skal øke sin publisering, spesielt med sikte på mer 
internasjonal publisering og økt deltagelse i internasjonale forskernettverk 

F1����Hjelpe flere forskere, forskergrupper og fagmiljøer til å nå høyt internasjonalt 
nivå 

For ytterligere å heve det vitenskapelige nivået vil IMV: 

•  fordele midler til forskere på grunnlag av forskningsproduksjon og kvalitet.  

•  skjerpe kravene til tildeling av forskningspermisjoner basert på krav om publisering 
og kvalitetssikring av forskningsprosjekter 



•  stimulere til økt publisering i høyt renommerte publiseringskanaler 

•  løpende vurdere miljøets forskningsproduksjon og kvalitet 

•   videreutvikle Norsk folkemusikksamling (NFS) og vurdere samlingens 
målsetninger m.h.t. forskning, samlingsarbeid og rolle innen IMV. Instituttet tar 
initiativ til at NFS utarbeider en egen strategisk plan i dialog med instituttledelsen 

F2����Drive mer offensiv rekruttering 

IMV vil føre en aktiv og strategisk rekrutteringspolitikk som går ut på å rekruttere 
forskere av høyt nasjonalt og internasjonalt nivå til ledige stillinger. Spesielt vil det 
være nødvendig å styrke områder hvor instituttet pr. i dag har en betydelig faglig 
underdekning både hva angår forskningsvirksomheten og undervisnings- og 
veiledningsressurser. Spesielt gjelder dette området populærmusikkforskning, men 
også fagområder som musikkantropologi og musikkpedagogikk 

• tilsette forskere av høyt musikkvitenskapelig (og internasjonalt) nivå i ledige 
stillinger  

•  knytte til seg internasjonal spisskompetanse i ledige professor II- stillinger. Benytte 
slik kompetanse aktivt i forhold til å sikre et internasjonalt nivå for IMVs forskning 
og forskningsrekruttering 

•  iverksette målrettede tiltak for å øke rekrutteringen av kvinner 

•  vurdere tiltak for økt rekruttering fra minoritetsgrupper 

•  iverksette tiltak for å bedre instituttets faglig-sosiale miljø 

F3����Skaffe til veie mer driftsmidler til forskning 

IMV vil legge til rette for bedre rammevilkår for forskningen gjennom å: 

•  arbeide for økt ekstern forskningsfinansiering fra nasjonale og internasjonale kilder 

•  være aktiv i søknadsprosesser for tildeling av strategiske midler fra eget fakultet og 
universitet  

F4����Sikre mer sammenhengende tid til forskning 

IMV vil: 

•  fokusere på skjerming av forskningstiden for vitenskapelig ansatte i nær dialog med 
instituttledelsen. Oppfølging av forskningsplikt 

•  motvirke fragmentering av forskningstiden. I den grad det er mulig, forsøke å 



tilrettelegge for mer konsentrert undervisnings- og forskningsinnsats for den enkelte 

F5����Vinne styrke gjennom samarbeid 

IMV vil styrke sin stilling gjennom å: 

•  ta initiativ til økt forskningssamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Samarbeidet skal særlig rettes mot forskningsmiljøer av høy kvalitet 

• etablere støtteapparat (interne hjelpetiltak) for forskere med liten vitenskapelig 
produksjon 

•  bidra aktivt til å forsterke og utvide det interfakultære forskningssamarbeidet på 
humaniora- og samfunnsfagområdet  

•  stimulere til økt forskningssamarbeid ved instituttet 

•  arbeide for at kunstnerisk utviklingsarbeid blir tellende ved rapportering (en stor del 
av instituttets ansatte bedriver slik virksomhet) ved å videreføre arbeidet med kriterier 
for registrering i FRIDA igangsatt av Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning 
og musikkvitenskap (NRUM) 

F6����Styrke forskerutdanningen 

IMV vil styrke sin posisjon som forskerutdanningsinstitusjon ved å: 

•  utdanne flere doktorgradskandidater og derved bidra til å sikre spisskompetanse til 
universitets- og høyskolesektoren og samfunnet ellers 

•  arbeide for mindre frafall og kortere gjennomføringstid for instituttets 
doktorgradskandidater 

•  bidra til å utvikle doktorgradsprogrammet i musikkvitenskap og ta initiativ til 
opprettelsen av et nordisk nettverk for utvikling av forskerutdanningsseminarer som 
skal holde et internasjonalt nivå  

•  arbeide for bedre doktorgradsveiledning og tettere integrasjon av 
stipendiatene/doktorandene i fagmiljøene. 

F7����Skape større rom for faglig nyutvikling 

IMV har som ambisjon å være i fronten i den internasjonale fagutviklingen i 
musikkvitenskap 

•  realisere hovedmålsettingen i fakultetets forskningsplan, som er å drive aktiv 
identifisering, støtte og synliggjøring av nye prosjekter og prosjektideer av høy faglig 
kvalitet. 



 
Utdanning 

Hovedmål: ����IMV skal utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt 
europeisk nivå som gir et godt grunnlag for arbeidslivet og videre faglig 
fordypning. 

Operasjonelt mål:����Arbeidsgivere og læresteder i inn- og utland skal anerkjenne 
faglig kompetanse og vitnemål fra IMV og studieprogrammet i musikkvitenskap 
som dokumentasjon på et nivå som kjennetegner de beste humanistiske 
fakulteter i Europa. 

U1 ����Sette læringsutbytte og kandidatenes kompetanse i sentrum 

For å sette læringsutbytte og kandidatenes kompetanse i sentrum vil IMV klargjøre 
kunnskaps- og kompetansemålene for sine studietilbud og sikre at de styrer valget av 
undervisnings- og vurderingsformer. Dessuten vil IMV fortsette sitt arbeid for at 
instituttets utdanningstilbud 

•  ansporer til kritisk tenkning og fruktbare spørsmål 

•  legger et godt grunnlag for videre læring 

•  utvikler evnen til å anvende faglig kunnskap og innsikt i praktisk handling 

•  kvalifiserer for kunnskapsintensive yrker 

•  fremmer etisk dømmekraft og integritet 

•  bidrar til å utvikle studentenes evne til å kommunisere egen fagkompetanse. 

U2����Videreføre arbeidet for et bedre læringsmiljø. 

IMV vil 

•  sikre tett oppfølging av studentene gjennom personlig veiledning og undervisning i 
mindre grupper. IMV har muligens kommet lengre i dette arbeidet enn mange andre 
fagmiljøer ved UiO 

•  videreføre arbeidet med å følge opp fakultetets normer for undervisning og 
vurdering 

•  stimulere faglig-sosial studentaktivitet og støtte opp om studentenes 
medbestemmelsesrett 

•  arbeide for at alle fast ansatte lærere har pedagogisk basiskompetanse og legge til 
rette for videreutvikling av pedagogisk kompetanse 



•  arbeide for mindre frafall og høyere studiepoengsproduksjon 

U3����Gi forskningsbasert utdanning. 

For å tilby forskningsbasert utdanning vil IMV 

•  gi studentene kunnskap om og forståelse av vitenskapelige tenkemåter, gjennom 
nærkontakt med aktive forskere i undervisningen 

•  stimulere flere studenter til å ta utdanning på masternivå. Spesielt vil IMV i denne 
perioden arbeide for å få til en tettere studentoppfølging og bedre gjennomføringsgrad 
for masterstudenter 

U4 ����Gjøre internasjonal eksponering til en integrert del av studiene. 

For å gjøre internasjonal eksponering til en integrert del av studiene vil IMV 

•  legge til rette for at programstudenter kan oppholde seg ved et utenlandsk lærested i 
løpet av studiene 

•  gjøre utenlandsopphold til en langt mer vanlig del av studentenes studieforløp 

•  utvikle gode engelskspråklige tilbud for innreisende studenter 

•  arbeide for å utvikle utvekslingsavtaler med utenlandske læresteder som holder et 
spesielt høyt faglig nivå 

•  ta særskilt initiativ til å opprette utvekslingsavtaler og samarbeid om utveksling og 
gjensidig fagutvikling med miljøer i ikke-europeiske land 

U5����Videreutvikle utdanningstilbudet gjennom dialog og samarbeid 

For å videreutvikle sitt utdanningstilbud gjennom dialog og samarbeid vil IMV 
arbeide for å gi studentene mer kunnskap om og bedre kontakt med det arbeidsliv de 
utdanner seg for, ved å 

•  følge opp fakultetets treårige prosjekt for å styrke studieprogrammenes 
arbeidslivsrelevans 

•  skape økt  bevissthet om utdanningens relevans blant studenter og ansatte  

•  fange opp tidligere kandidaters erfaringer og aktivt innhente kunnskap om 
relevansen av IMVs utdanning i samfunnet 

• etablere en tettere dialog med andre utdanningsinstitusjoner og føre en mer bevisst 
utviklingspolitikk i fagfeltet 



U6����Kontinuerlig prøve seg selv mot egne mål og ambisjoner. 

For kontinuerlig å prøve seg selv mot egne mål og ambisjoner vil IMV kvalitetssikre 
og forbedre sine studietilbud ved å 

•  følge opp HFs arbeid med rapportering og vurdering av studiekvalitet 

•  tydeliggjøre lederansvaret for oppfølging av indikasjoner på god og dårlig 
studiekvalitet. 

U7 ����Rekruttere dyktige og motiverte studenter. 

IMV vil arbeide for å rekruttere dyktige og motiverte studenter til sine studietilbud og 
aktivt følge opp felles tiltak for å rekruttere flere studenter fra minoritetsgrupper samt 
flere utenlandske studenter til studieprogrammet i musikkvitenskap 

U8 ����Etablere tilbud innenfor etter- og videreutdanning. 

• IMV vil i denne perioden gjøre forsøk med ulike modeller for EVU-tilbud innen 
musikkvitenskap og musikkfaglige emner i samarbeid med kompetanse innen dette 
feltet ved UiO og i dialog med relevante interessenter i musikkliv og skoleverk 

Kunnskap i bruk 

Hovedmål: ����IMV vil bidra aktivt til at forskningsbasert kunnskap nyttiggjøres i 
samfunnet og arbeide for å gi allmennheten innsikt i vitenskapelig tenkning og 
oppdatert kunnskap om forskningens resultater. 

Operasjonelt mål: ����IMV skal gjennom aktivt kommunikasjonsarbeid i ulike 
kanaler skape interesse for musikkvitenskapelig tenkning og refleksjon i 
samfunnet, og spre kunnskap om humanistisk utdanning og den humanistiske 
forskningens resultater. 

For å nå dette målet vil IMV: 

K1 ����Fremme kvalitet og gjennomslag i allmennrettet formidling 

IMV vil stimulere til mer systematisk formidling av forskningsbasert kunnskap. IMV 
skal 

•  stimulere til mer forskningsformidling fra fagmiljøene 

• synliggjøre musikkens særstilling og sterke betydning i det norske samfunnet og ha 
som ambisjon å skape en langt sterkere bevissthet om betydningen av musikalske 
aktiviteter og musikkforskning i den kulturelle og politiske offentligheten  

K2����Bidra til å få mer ut av forskningsbasert kunnskap i innovasjons- og 



utviklingsarbeid 

IMV vil ta et større ansvar for å bidra til innovasjons- og utviklingsarbeid gjennom å 

•  stimulere til innovasjons- og utviklingsarbeid på utvalgte fagområder. Spesielt vil 
instituttet videreføre sin forskning innen bruk av musikkteknologi og bidra til mer 
forskningsbasert kunnskap innen områder knyttet til musikkens rolle i ulike media og 
den kommersielle musikkindustrien 

K3 ����Bedre tilgangen til UiOs kunnskapskilder 

IMV vil 

•  øke samarbeidet med HF for å bidra til digitalisering av publikasjoner og samlinger, 
og tilrettelegge nettbaserte tjenester basert på humanistisk forskning og dens resultater 

•  synliggjøre instituttets kunnskapskilder og kompetanse i øvrig formidlings- og 
kontaktvirksomhet 

K4 ����Videreutvikle samarbeidet med skolen 

IMV vil 

• utvikle tilbud spesielt rettet mot lærere i grunnskolen 

• utvikle en aktiv tenkning om mulige EVU-strategier som drar veksler på 
fagkompetanse som allerede finnes ved instituttet 

RESSURSENE 

Medarbeiderne 

Hovedmål: ����IMV skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som 
kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som 
arbeidsplass skal instituttet preges av likeverd, respekt, deltakelse og 
medbestemmelse. 

Operasjonelt mål: �Medarbeidersamtaler og undersøkelser av det sosiale 
fagmiljøet gjennomføres kontinuerlig 

For å nå dette hovedmålet vil IMV: 

M1����Kombinere høye krav med god støtte og muligheter for videre utvikling. 

•  være en arbeidsplass som stiller høye krav til kompetanse, innsats og resultater, og 
samtidig sørger for at den enkelte medarbeider får gode muligheter for videre 



kvalifisering og utvikling 

•  sikre tett oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom regelmessige 
medarbeidersamtaler og en oppfølging av disse 

•  vurdere individuelle tilpasninger av arbeidsoppgaver ut fra behov og den enkeltes 
forutsetninger og livssituasjon 

•  følge opp forpliktelsene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv 

M2 ����Sikre fornyelse av kompetanse. 

•  være en faglig attraktiv arbeidsplass med en lønns- og personalpolitikk som sikrer 
rekruttering av de dyktigste forskerne 

•  lage en samlet oversikt over rekrutteringsbehov basert på forventet avgang og 
faglige prioriteringer 

M3 �Videreutvikle IMV som en arbeidsplass preget av likeverd, respekt, engasjement 
og deltakelse. 

IMV vil 

•  bruke medarbeiderundersøkelser for å videreutvikle arbeidsplassen 

•  øke rekrutteringen av kvinner til fagmiljøer og stillingstyper som er 
mannsdominerte 

•  forplikte seg til å motarbeide all diskriminering og mobbing 

•  sikre beredskap for konflikthåndtering 

•  følge opp måltallene og handlingsplanen for likestilling på alle nivåer, og supplere 
med tiltak mot alle former for usaklig forskjellsbehandling. 

M4����Skape gode arenaer for diskusjon av viktige spørsmål. 

IMV vil 

•  sikre at den enkelte medarbeider får informasjon om de saker som angår 
vedkommende 

•  sikre at det finnes arenaer for diskusjon av viktige spørsmål gjennom tiltak som 
fellesseminarer, allmøter og nettbaserte diskusjonsfora 

•  gjennomføre regelmessige møter med de tillitsvalgte og studentrepresentantene 



Organisasjonen 

Hovedmål: IMV skal være et utviklings- og handlingsdyktig institutt som aktivt 
søker impulser fra samfunnet, nyttiggjør seg ideer og innspill fra medarbeidere 
og studenter, og evner å prioritere for å innfri faglige ambisjoner. 

For å nå dette hovedmålet vil IMV: 

O1 ����Utvikle mer helhetlig styring med klarere prioriteringer. 

Styringsorganene skal fokusere klarere på overordnede mål, strategier og 
prioriteringer, samt føre tilsyn med og kvalitetssikre den løpende virksomhet. IMV 
skal 

•  bedre kommunikasjonsprosessene mellom vitenskapelig ansatte og administrasjon, 
med fokus på en klarere fordeling av arbeids- og ansvarsområder 

•  arbeide aktivt for en mer effektiv utnyttelse av arbeidstiden både for administrativt 
og vitenskapelig ansatte. Dette innbefatter ansattes disponering av forskningstid 

•  foreta en gjennomgang av emneportefølje og være aktiv i forhold til studentenes 
ønsker også med hensyn til utvikling av studieprogrammet i musikkvitenskap 

•  videreutvikle interne rapporteringssystemer 

•  forbedre opplegg med fastsetting og oppfølging av måltall 

•  bli mer profesjonell som organisasjon, både med hensyn til arbeidsfordeling og 
oppfølging av rutiner som kan bedre studiekvalitet og gjennomstrømming for 
instituttets studenter 

O2����Styrke faglig ledelse. 

IMV vil 

•  delta aktivt i lederopplæringstiltak initiert av UiO og HF 

•  sikre at den faglige ledelsen gis den nødvendige administrative bistand 

•  gjennomføre kontinuerlig evaluering av roller og samarbeidsformer mellom 
instituttleder, forskningsleder, undervisningsleder og programleder 

O3����Være en åpen og lærende organisasjon. 

IMV vil 

•  evaluere organisasjonsendringene ved instituttet i samråd med fakultetet 



O4 ����Bedre samspillet mellom alle deler av organisasjonen. 

IMV vil 

•  utvikle gode rutiner for samarbeid og studentkontakt 

O5 

Bedre effektivitet og handlingsdyktighet. 

Ledelse og administrasjon skal preges av høy kompetanse, effektive 
arbeidsprosedyrer og evne og vilje til å fremme institusjonens felles mål og 
ambisjoner. IMV vil 

•  gjøre bruk av delegering av myndighet 

•  rasjonalisere arbeidet, bl.a. ved bruk av moderne IT-baserte systemer og ved 
standardiserte maler og rutiner 

•  legge til rette for å øke kompetanse, kvalitet og profesjonalitet i de administrative 
tjenester 

O6 ����Styrke organisasjonens evne til å stimulere initiativ og kreativitet. 

IMV vil bidra til nyutvikling og forbedringstiltak ved 

•  kontinuerlig erfaringsutveksling instituttlederne imellom og med andre grupper i 
forhold til ulike forsøk og tiltak ved fakultetet 

Økonomien 

Hovedmål: ����IMV skal styrke det økonomiske grunnlaget for å realisere egne 
faglige ambisjoner. Instituttet skal utnytte sine økonomiske ressurser målrettet 
og effektivt. 

For å nå dette hovedmålet vil IMV: 

Arbeide for bedre samsvar mellom mål/oppgaver og bevilgninger. 
 
Ø2 ����Hente inn mer ekstern forskningsfinansiering. 

IMV har som mål å stimulere til å opprettholde en høy andel ekstern 
forskningsfinansiering 

•  styrke kompetanse og støtte ved utforming av søknader 

•  utnytte eksisterende finansieringsmuligheter bedre, særlig når det gjelder europeiske 



midler 

Ø3 ����Forvalte egne ressurser målrettet og effektivt. 

IMV vil styrke økonomistyringen ved å: 

•  innføre flerårig budsjettering for å bedre planlegging og omstillingsevne. 

•  forbedre den interne økonomirapporteringen 

•  øke forskningsproduksjonen og bedre rutinene for rapportering i FRIDA 

•  fortsatt økning i avlagte studiepoeng 

Infrastrukturen 

Hovedmål: ����Infrastrukturen skal holde en standard som ivaretar dagens krav 
innen undervisning og forskning og sikrer ansatte og studenter et godt og 
funksjonelt arbeidsmiljø. 

For å nå dette hovedmålet vil IMV: 

I4 ����Få til løpende fornyelse og bedre utnyttelse av vitenskapelig utstyr. 

•  Instituttet har et stort behov for nyinvesteringer og bedre oppfølging av støtte til 
tungt vitenskapelig utstyr . IMV har særskilte behov m.h.t. å være oppdatert på, men 
også vedlikeholde, nødvendig musikk og IT-utstyr for en musikkutdanning på høyt 
profesjonelt nivå. Dette arbeidet må følges særskilt opp og synliggjøres bedre i 
forhold til UiO og HF 

I5 ����Sikre en formålstjenlig og brukereffektiv IT-tjeneste. 

•  IMV vil arbeide aktivt for å ta i bruk støtteverktøy i forskning, undervisning og 
formidling. 

I7����Sikre god tilgang på faglitteratur og digitale databaser. 

•  IMV vil arbeide for at vitenskapelig ansatte skal sikres god tilgang på faglitteratur 
og databaser for humanistisk forskning  

I8����Videreføre systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). 

•  IMV vil sikre at ansatte og studenter har tilfredsstillende arbeidslokaler og at lokale 
sikkerhets- og beredskapsrutiner følges opp. � 
 
 


