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BEREDSKAPSRÅDET  
– Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren 
 

 

REFERAT FRA MØTE 15. SEPTEMBER 2021 
Varighet: 09:00-15:30  
Sted: Fysisk møte på Gardermoen 
 
Til stede: 
Rådsmedlemmer: 
 
Gøril Heitmann (rådsleder, Universitetet i Tromsø)  
Camilla Jarlsby (Universitetet i Agder)  
Lars Erik Aas (Høgskolen i Østfold)  
Ernst Sundt (Noroff Høyskole/Fagskolerådet)  
Magnus Wølner (Handelshøyskolen BI)  
Anne T. Wøien (Folkehøgskolerådet)  
Fam Karine Heer Aas (Samskipnadsrådet) 
Bjørnulf Stokvik (Universitetet i Sørøst-Norge)  
Victoria Opsahl (NSO) – delvis med digitalt 
 
Sekretariat:    
Marie Røyksund (faglig sekretariatsleder) 
Inghild Marie Mjelva (sekretariat, UiS) 
 
Forfall:  
Herleif Sandbakken (Forskningsrådet)  
Hilde Apneseth (NTNU)  
Roar Nese (Universitetet i Bergen)  
Finn Skogum (Utdanningsdirektoratet) 
Johan L. Tofte (Universitet i Oslo) 
 
 
 
 
 

 
BR 15/21   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Journaln:  17/06797   
Møtedag:  15.09.21 Saksansvarlig: Gøril Heitmann, rådsleder 

 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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BR 16/21  Godkjenning av referat fra rådsmøte 02.06.2021  
 

Journaln:  17/06797   
Møtedag:  15.09.21 Saksansvarlig: Gøril Heitmann, rådsleder 

 
 

Vedtak: 
Referatet fra møtet 2. juni godkjennes. 

 
 

BR 17/21  Status for arbeid med sikkerhet og beredskap i UH-sektoren 

Journaln:  17/06797   
Møtedag:  15.09.21 Saksansvarlig:    Marie Røyksund, faglig sekretariatsleder 

 
Saken gjelder:  

NOKUT publiserte i mars 2021 resultatet fra tilsynet av virksomhetenes særskilte rapportering på arbeidet 
med samfunnssikkerhet i 2020. NOKUT overtok tilsynsfunksjonen i 2019. Formålet med kontrollen er å gi 
KD en uavhengig vurdering av hvordan det jobbes med risikostyring, forebyggende arbeid, 
beredskapsplanlegging og krisehåndtering hos virksomhetene. Styringsdokumentet utgjør den rettslige 
rammen for NOKUTs kontroll med sektoren innen dette området.    
 
Marie Røyksund presenterte hovedfunnene fra kartleggingen utført av NOKUT (2020) sett i lys av 
Riksrevisjonens rapport fra 2019. Hensikten var å gi Beredskapsrådet en oppdatert status om sektorens 
arbeid med sikkerhet og beredskap innen følgende tema:   
 

• Risiko- og sårbarhetsanalyser 

• Krise- og beredskapsplaner, inklusiv pandemiplan 

• Øvelser og evaluering 
 
Orienteringen inngikk også som et grunnlag for arbeidet med målsettinger og tiltak for 2022-2025. 
 
Se også vedlagte presentasjon.  

 
Vedtak:  
Beredskapsrådet takker for presentasjonen.  

 

 
BR 18/21  Risikoanalyser som beslutningsstøtte  

 

Journaln:  17/06797   
Møtedag:  02.06.21 Saksansvarlig:  Magnus Wølner, BI 

 

Dokumenter i saken:  
• Masteroppgaven: https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2737165 
• Vedlagt presentasjon fra møtet 

 

Saken gjelder:  

https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2737165
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Magnus Wølner presenterte masteroppgaven sin med tittelen: Hvordan benytter universiteter og 
høyskoler risikoanalyser som beslutningsstøtte for å sikre seg mot tilsiktede uønskede hendelser.  

Følgende problemstillinger ble belyst i studien:  

1. Hvordan benytter universiteter og høyskoler risikoanalyser som beslutningsstøtte for å sikre seg 
mot tilsiktede uønskede hendelser? 

2. Skilles det mellom safety- og security hendelser i forhold til valg av metodikk? 
3. Fungerer metodikk opp mot safety og security forskjellig i forhold til det å støtte beslutninger?  

Resultatet fra datainnsamlingen som bestod av intervjuer av personer med stilling og ansvar innenfor 
sikkerhet og beredskap i UH-sektoren, ble drøftet opp mot utvalgt teori. Studien konkluderer bl.a. med at 
risikoanalysene: 

• Primært brukes til utvikling av beredskapsplaner 

• Inngår i liten grad som beslutningsstøtte opp mot tiltak eller handlingsplaner 

• Er lite brukt som underlag for konkrete sannsynlighets eller konsekvensreduserende tiltak 

Videre avdekkes det at det er store skiller i sektoren hva gjelder kompetanse om både vurdering og bruk 
av analysemetodikk (herunder tofaktor- vs trefaktormodellen), samt at det er lite fokus på at vurdering av 
usikkerhet bør inngå i analysene.  

Sektoren bør altså større fokus på hva som er formålet med risikoanalysene, da det vil sikre et bedre 
samspill og forståelse mellom beslutningstaker og de som gjennomfører analysene. Risikoanalysene bør 
også fremstilles i en helhetlig rapport der også fremgangsmåte, bakgrunnskunnskap og metodikk 
beskrives.  

 

Vedtak:  
Beredskapsrådet takker for en interessant presentasjon av et svært relevant tema og studie. 

 
 

BR 19/21  Målsettinger for Beredskapsrådet 

Journaln:  17/06797   
Møtedag:  15.09.21 Saksansvarlig:    Marie Røyksund, faglig sekretariatsleder 

 
 
Saken gjelder:  
På rådsmøtet den 2.juni ble det utpekt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag 
til nye målsetninger for perioden 2022-2025, i tillegg til å beskrive noen kriterier som kan 
evalueres etter endt målperiode. Mandatet fra Kunnskapsdepartementet utgjør den 
overordnede visjonen og målet for Beredskapsrådets arbeid. Arbeidsgruppen har gjennomført 
tre arbeidsmøter (14. juni, 12. juni og 23. august), og resultatet fra dette arbeidet ble presentert 
for Beredskapsrådet. Følgende tre målområder / målsetninger og tilhørende kriterier for 
evaluering er foreslått:  

I. Posisjonering: Beredskapsrådets rolle og ansvar i det forebyggende sikkerhet- og 
beredskapsarbeidet i kunnskapssektoren er tydelig definert, avklart og implementert. 
 
Kriterier for å vurdere måloppnåelse:  

o I tillegg til mandatbeskrivelsen, er det utarbeidet og forankret et dokument som tydeliggjør og 
avgrenser Beredskapsrådets rolle, ansvar og ressurstilgang  

o Beredskapsrådet har etablert kontakt og foretatt en forventningsavklaring med aktuelle 
samarbeidspartnere 
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o Beredskapsrådet blir kontaktet, informert og rådspurt i viktige saker der sikkerhet og beredskap i 
sektoren er relevant 

 
 

II. Faglig: Beredskapsrådet har etablert et faglig fundament som omfatter aktuelle 
begreper, prinsipper og metoder for å tilrettelegge en felles forståelse og «beste praksis» 
i sektorens arbeid med sikkerhet og beredskap. 

 
Kriterier for å vurdere måloppnåelse:  

o Aktuelle begreper, prinsipper og metoder for kunnskapssektoren er utarbeidet i samarbeid med 
aktuelle fagpersoner (f.eks. en begrepsliste som alle er omforent om) 

o Innholdet på temasidene på Beredskapsrådet er oppdatert og tilpasset kunnskapssektoren (basert 
på punktet over) 

o Det faglige fundamentet har betydning for Rådets oppgaver og prioriteringer 

   
III. Formidling: Beredskapsrådet har etablert en oversikt over hvilke arenaer erfaringsdeling 

og læring skjer i kunnskapssektoren i dag, og utarbeidet en strategi for hvordan denne 
samhandlingen kan og bør styrkes.  
Kriterier for å vurdere måloppnåelse 

o Det er etablert en oversikt over aktører og uformelle, etablerte nettverk som inkluderer bl.a. 
hvilke ressurser og arenaer som benyttes for informasjons – og erfaringsdeling og hvilket 
informasjonsbehov de enkelte har (f.eks. hierarkikart / styringslinjer) 

o Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi  
o Det er etablert en plan for styrkingen av samhandlingen i sektoren når det gjelder 

problemstillinger relatert til sikkerhet og beredskap  
 

 
Vedtak:  
Beredskapsrådet er enstemmige i sin tilslutning til arbeidsgruppens forslag til målområder/ 
målsetninger og tilhørende kriterier for evaluering.   

 
 

BR 20/21  Revisjon av handlingsplan 

Journaln:  17/06797   
Møtedag:  15.09.21 Saksansvarlig:    Marie Røyksund, faglig sekretariatsleder 

 
På  møtet i Beredskapsrådet ble det gjennomført en workshop med idèmyldring om mulige tiltak 

og aktiviteter som del av prosessen med å oppdatere målsetningene og tilhørende handlingsplan 

for Beredskapsrådets arbeid og strategi for perioden 2022-2025.  

 
Vedtak:  
Beredskapsrådet takker for alle innspill. Sekretariatet vil bearbeide og inkludere disse i et forslag 
til handlingsplan som legges frem på møtet i Beredskapsrådet i november.  
 

 
 
 

BR 21/21  Evaluering av tiltakslisten for forebygging av radikalisering 

Journaln:  17/06797   
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Møtedag:  15.09.21 Saksansvarlig:    Marie Røyksund, faglig sekretariatsleder 

 
Tiltakslisten for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme ble ferdigstilt i desember 
2018 (Tiltakslisten).  Det er tidligere bestemt at denne skulle evalueres etter en treårs-periode. 
Marie Røyksund presenterte forslag til prosess og fremdrift for dette arbeidet, som blant annet  
inkluderte en spørreundersøkelse og en faglig vurdering av innhold sett i lys av resultatet fra 
spørreundersøkelsen og nyere forskning. Prof. Anja Dalgaard-Nilesen og Prof. Sissel H. Jore er 
involvert i arbeidet. 

 
Vedtak:  
Beredskapsrådet støtter sekretariatets foreslåtte plan for gjennomføring av denne evalueringen. 
 
 
BR 22/21  Komite – Beredskapskonferansen 2022 

Journaln:  17/06797   
Møtedag:  15.09.21 Saksansvarlig:    Marie Røyksund, faglig sekretariatsleder 

 
Den årlige Beredskapskonferansen gikk i år av stabelen 27. april. Neste års konferanse blir 

samkjørt med Øvelse Nord i Bodø og går av stabelen i slutten av april 2022. I tillegg til leder av 

rådet og sekretariatet, trenger Beredskapsrådet to medlemmer til komiteen.  

 
Vedtak:  
Beredskapsrådet velger Roar Nese og Magnus Wølner som medlemmer av komiteen for 
konferansen 2022.  
 
 

BR 23/21  Orienteringssaker 

Journaln:  17/06797   
Møtedag:  15.09.21 Saksansvarlig:  Marie Røyksund/Inghild Marie Mjelva, sekretariat 

 
a) Eksportkontroll – hva skjer nå? 

Temasiden på Beredskapsrådets nettside er oppdatert. Det er lagt inn 
informasjon om at den nasjonale veilederen er satt på hold i påvente av 
at UD skal ferdigstille revisjonen av forskriftene og retningslinjene. Som 
avtalt i Beredskapsrådets møte den 2. juni, er det også utarbeidet et 
notat som gir en midlertidig innføring i tematikken. Denne er lagt inn 
på nettsiden.  
 

b) Møter i Oslo 16. september 
Gøril, Inghild Marie og Marie skal ha møte med henholdsvis KD og UHR 
i deres respektive lokaler i Oslo. Målet med begge møtene er å styrke 
samarbeidet, bl.a. gjennom å presentere hva Beredskapsrådet har 
fokus på fremover og avklare forventninger. 
  

c) Siste nytt fra KD 

https://www.uis.no/sites/default/files/inline-images/sWBMKjJGyIRbgKawg7TOoFToi44iZwj6PLrYk9lP14eWwQHkno.pdf
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KD er i innspurten av å revidere Styringsdokumentet. Beredskapsrådet 
vil få anledning til å gi innspill når utkastet er klart.  
 

d) Oppnevning av institusjoner og varamedlemmer 
Sekretariatet har sett nærmere på hva som står beskrevet om 
Beredskapsrådets valgordning i mandatet. Oppnevningen skal fornyes 
hvert tredje år. Sekretariatet følger dette opp videre. 
  

e) Fokus i sekretariatet 
Arbeid med målsetninger, planlegging av evaluering av tiltakslisten, 
valgordning mm.  

 

BR 24/21  Eventuelt 

Journaln:  17/06797   
Møtedag:  15.09.21 Saksansvarlig:  Gøril Heitmann, rådsleder 

 
 
 
 
 
(sign.)       (sign.) 
Gøril Heitmann    Inghild Marie Mjelva 
rådsleder      sekretariat  
 


