
 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 

Side 1 av 4 
 

 
 

 

Orientering om oppfølging av arbeidet med sikkerhet ved UiB etter tyveri 
fra universitetsmuseet 

 
Saken gjelder: 
 
4. august 2017 ble det avdekket innbrudd i Kulturhistorisk museum ved Universitetsmuseet. I 
underkant av 400 gjenstander er stjålet 
 
Universitetsstyret ble orientert om status i saken i møte 24. august. 
 
Basert på den aktuelle hendelsen har Universitetsdirektøren iverksatt et omfattende 
oppfølgingsarbeid som i tillegg til den aktuelle situasjonen på museet inkluderer en 
gjennomgang av sikkerhetssituasjonen for alle universitetets samlinger, gjennomgang av 
system for internkontroll og sammenhengen mellom arbeidet med sikkerhet og beredskap 
ved UiB. Universitetsdirektøren har med utgangspunkt i den aktuelle hendelsen bestilt tre 
delrapporter. 
 
Denne saken redegjør for status for oppfølging av arbeidet med sikkerhet etter innbruddet. 
 

Forslag til vedtak: 
 

Styret tar rapport om arbeidet med oppfølging av sikkerhet til orientering 
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 104/17 28.09.2017 2017/10807 

Orientering om oppfølging av arbeidet med sikkerhet ved UiB etter tyveri 
fra universitetsmuseet 
 
Bakgrunn 
14. august 2017 ble det avdekket innbrudd i Kulturhistorisk museum ved Universitetsmuseet. 
I underkant av 400 gjenstander er stjålet, fordelt på 250 museumsnummer, hovedsakelig fra 
vikingtiden. Siden det ikke er noe marked for slike gjenstander er det ikke mulig å tallfeste 
verdiene, men det er betydelige kulturhistoriske verdier som er kommet på avveie. 
Universitetsledelsen valgte fra og med 21. august å sette beredskapsstab for å kunne følge 
opp alle sider ved saken og har holdt Kunnskapsdepartementet løpende orientert om 
arbeidet. Følgende kritiske punkter ble fulgt opp av beredskapsledelsen: 

- Gjennomgang av årsaksforhold 
- Oppfølging av mediebildet 
- Ivaretakelse av sikkerhet ved museet 
- Oppfølging av ansatte ved museet 
- Kvalitetssikring av rutiner for sikkerhet og internkontroll 
- Dialog med politiet om oppfølging 
Universitetsstyret ble orientert om status i saken i møte 24. august. 
 
Basert på den aktuelle hendelsen har Universitetsdirektøren iverksatt et omfattende 
oppfølgingsarbeid som i tillegg til den aktuelle situasjonen på museet inkluderer en 
gjennomgang av sikkerhetssituasjonen for alle universitetets samlinger, gjennomgang av 
system for internkontroll og sammenhengen mellom arbeidet med sikkerhet og beredskap 
ved UiB. Universitetsdirektøren har med utgangspunkt i den aktuelle hendelsen bestilt tre 
delrapporter. 
 
Delrapport 1: Strakstiltak for sikring av samlinger ved museet 
Rapporten er utarbeidet av Eiendomsavdelingen og Universitetsmuseet og baserer seg på 
en gjennomgang av museets mest utsatte bygninger med vekt på å identifisere strakstiltak 
for å redusere risiko for innbrudd og brann. Rapporten (følger vedlagt) er unntatt offentlighet 
for å ivareta hensyn til sikkerhet, men gjennomgår alarmsystemer, kameraovervåking, 
adgangskontroll, ekstra sikring av dører og vurdering av alternativ lokalisering av samlinger. 
De anbefalte tiltakene blir iverksatt umiddelbart. 
 
I tillegg er også universitetets vekterordning forsterket kveld/helg med umiddelbar virkning og 
inntil sikkerhetssituasjonen er nærmere avklart. 
 
Delrappport 2: Langsiktige tiltak for sikring av samlinger ved museet 
I arbeidet med delrapport 1 og 2 har UiB innledet et samarbeid med KODE om felles 
utfordringer knyttet til sikkerhet. Sikkerhetssjefen ved KODE er også engasjert som ekstern 
konsulent for å bistå i arbeidet med en ROS-analyse som skal danne grunnlag for mer 
langsiktige tiltak for å styrke sikkerheten ved museet. Det er nedsatt en styringsgruppe for 
arbeidet med deltakelse fra universitetsledelsen, Universitetsmuseet og 
Eiendomsavdelingen. En rapport med anbefaling av langsiktige tiltak skal ferdigstilles innen 
1. desember 2017. 
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Delrapport 3: Systematisk oppfølging av sikkerhet og beredskap ved UiB 
Innen sikkerhet og beredskap er en god internkontroll vesentlig for både å avdekke 
svakheter og feil, og sette i verk tiltak. Målet er å redusere sannsynligheten for uønskede 
hendelser og begrense de negative konsekvensene av dem. God internkontroll er en 
gjennomgående oppgave i hele UiBs organisasjon og står helt sentralt i det forebyggende 
beredskapsarbeidet.  
 
Ansvaret følger den organisatoriske linjen helt ut til den enkelte ansatte. I lys av hendelsen 
på museet nedsatte Universitetsdirektøren en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å skissere 
rammer for håndtering av sikkerhet og beredskap ved UiB. Rapporten peker på at 
gjennomgående er det systematiske fokuset på sikkerhet for svakt og lederne mangler 
kompetanse og fokus på sikkerhet.   
 
Arbeidsgruppen har levert rapport til Universitetsdirektøren med følgende anbefalinger: 
 

1) Koordineringen av internkontroll plasseres ved HR-avdelingen. Det etableres en ny 
rolle som ansvarlig for internkontroll direkte under avdelingsdirektøren, men plassert 
ved HMS-seksjonen. 
 

2) I tillegg etableres et koordineringsorgan i sentraladministrasjonen, underlagt HR-
direktøren, med bred kompetanse på sikkerhet og internkontroll fra fagavdelingene. 
Organet skal koordinere arbeidet med internkontroll ved UiB, med sikte på å skape 
best mulig kvalitet, effektivitet og effekt i dette arbeidet og for å støtte fakulteter og 
fagmiljø i deres arbeid med sikkerhet. 
 

3) UiB styrker kompetansen på sikkerhet og etablerer en definert rolle som 
sikkerhetsansvarlig (verdisikring) ved UiB. 

 
4) Arbeidsgruppen understreker også betydningen av å utvikle en sikkerhetskultur ved 

UiB som inkluderer både fakulteter, institutter og administrasjon/teknisk stab.  Dette 
arbeidet må inkludere både ledere og den enkelte medarbeider som må bevisstgjøres 
på sitt ansvar. Sikkerhet settes på dagsorden i ledermøter og lederopplæring og det 
skal arbeides mer systematisk med risikovurderinger allment ved UiB knyttet til 
sikkerhet. Det legges også opp til å arbeide systematisk med sikkerhet i hele 
organisasjonen, blant annet anbefales det at risikoanalyser på sikkerhet skal 
gjennomføres ved alle fakulteter og avdelinger i løpet av 2018. 

 
Universitetsdirektørens kommentarer 
Innbruddet på museet avdekket systemsvikt i sikkerhetsarbeidet ved UiB på flere nivå.  
Universitetsledelsen har derfor iverksatt et omfattende oppfølgingsarbeid som omfatter både 
strakstiltak for økt sikring og en bred gjennomgang av langsiktige arealbehov og lokalisering 
for magasin og samlinger. Det er også behov for å arbeide systematisk med å utvikle en 
sikkerhetskultur gjennomgående i organisasjonen som omfatter både ledere og ansatte. 
 
I tillegg har det vært behov for å innarbeide en mer tydelig og helhetlig internkontroll i 
oppfølging av sikkerhetsarbeidet. Dette arbeidet har en bred orientering og skal omfatte alle 
sider av sikkerhetsarbeidet ved UiB. 
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Universitetsledelsen vil basert på de utredningene som nå foregår, innarbeide prioritering av 
magasin og samlinger i budsjett 2018 og i den endelige masterplan for areal som legges 
fram for styret på møtet i november.  
 
 
15.09.2017/ Sonja Dyrkorn/Tore Tungodden 
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