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BEREDSKAPSRÅDET  
– Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren 
 

 

REFERAT FRA MØTE 09. MARS 2022 
Varighet: 09:00-12:00  
Sted: Digitalt på Teams 
 
Til stede: 
Rådsmedlemmer: 
Roar Nese (rådsleder, Universitetet i Bergen) 
Johan Løberg Tofte (Universitetet i Oslo) 
Odd Arne Paulsen (Universitetet i Tromsø) 
Ingunn Nordlie Ugland (Universitetet i Agder) 
Lars Erik Aas (Høgskolen i Østfold) 
Magnus Wølner(Handelshøyskolen BI) 
Ernst Sundt (Noroff Høyskole/Fagskolerådet)  
Marianne Andenæs (Samskipnadsrådet)  
Herleif Sandbakken (Forskningsrådet) 
Eirik A. Brattheim (NTNU) 
Bjørnulf Stokvik (Universitetet i Sørøst-Norge) 
Viktoria Opsahl (NSO) – fra ca. 10.30-11.30 
 
 
Sekretariat:    
Marie Røyksund (faglig sekretariatsleder) 
Inghild Marie Mjelva (sekretariat, UiS) 
 
Forfall:  
Anne T. Wøien (Folkehøgskolerådet) 
 
Gjester:  
Jan Emil Gran (KD) 
Trude Jacobsen Nytun (KD) 
Anja E. Sundby Hem (KD) 
 
 
 
 

 
 
BR 05/22   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  09.03.22 Saksansvarlig: Roar Nese, rådsleder 
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Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 
 

BR 06/22  Godkjenning av referat fra rådsmøte 09.02.2022  
 

Journalnr.:  17/06797   
Møtedag:  09.03.22 Saksansvarlig: Roar Nese, rådsleder 

 
 

Vedtak:  
Referatet godkjennes. 

 

BR 07/22  Sikkerhetsloven 
 

Journalnr:  17/06797    
Møtedag:  09.03.2022 Saksansvarlig: Jan Emil Gran og Trude Jacobsen Nytun, 

Kunnskapsdepartementet 

 
Jan Emil Gran fra KD presenterte betydningen av sikkerhetsloven for kunnskapssektoren.  

Virkeområdet til sikkerhetsloven er utvidet til å også gjelde i kunnskapssektoren grunnet et mer 

komplekst trusselbilde og at samfunnet er mer digitalisert og er gjensidig avhengig av hverandre.  

Sikkerhetsloven skal favne over både nasjonal sikkerhet, statssikkerhet og samfunnsikkerhets 

området og skal sikre nasjonale sikkerhetsinteresser. For å ivareta grunnleggende nasjonale 

funksjoner (GNF) må nasjonale sikkerhetsinteresser opprettholdes. I henhold til sikkerhetsloven 

skal de de grunnleggende nasjonale funksjonene identifiseres.I dag er kun KD definert som GNF, 

med det pågår nå et arbeid i KD for å kartlegge og vurdere om det er andre funksjoner (ikke 

virksomheter) i kunnskapssektoren som skal defineres som GNF. Alle KDs underliggende 

virksomheter omfattes av sikkerhetsloven uavhengig av om de er definert som GNF. 

Underliggende virksomheter må på sikt vurdere om de eller deler av virksomheten 

definerer/identifiserer seg som GNF.  

For å følge opp forebyggende sikkerhetsarbeid er det viktig med systematisk sikkerhetsstyring som 

en integrert del av virksomshetsstyringen. Det er anbefalt å utforme styringssystemet etter kjente 

standarder og vurdere hvilke verdier som er skjermingsverdige. 

 

Beredskapsrådet bidrar gjerne i arbeidet med å lage eksempler og veildere til hvordan kravene i 

sikkerhetslovene kan operasjonaliseres i i kunnskapssektoren. 

 

Se også vedlagte presentasjon. 

Vedtak:   
Beredskapsrådet takker for presentasjonen.   
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BR 08/22  Veileder til ROS analyser 
 

Journalnr:  17/06797    
Møtedag:  09.03.2022 Saksansvarlig: Marie Røyksund, faglig sekretariatsleder 

 
Utkastet til veileder til ROS analyser er ferdigstilt og er oversendt Beredskapsrådet og aktuelle 

fagpersoner for innspill og kommentarer. Marie Røyksund presenterte veilederen og veien videre 

mot publisering. 

Veilederen er ment som et faglig «oppslagsverk» for de som arbeider med sikkerhet og 
beredskap i sektoren, og bruken/implementeringen av den må selvsagt tilpasses den enkelte 
virksomhet både med hensyn til størrelse og ressurser.  
Målet har imidlertid vært å legge til rette for en felles forståelse av hva risiko er, hvordan 
kartlegge og vurdere risiko (og hvilke begrensninger som finnes i analysemetoden), samt 
hvordan følge opp med beslutninger om tiltak.   
Kravene i styringsdokumentet med hensyn til middels/ høy risiko, revisjoner etc. er inkludert.  
 
Rådet var på forhånd oppfordret til å dele veilederen med og få innspill fra relevante 
fagpersoner i egen organisasjon (ved behov). Det var et ønske å få tilbakemelding på følgende 
punkter: 

- Det overordnede inntrykket (struktur, språk, «pedagogisk» formidling o.l.) 
- Deler av teksten som er nyttig og bra 
- Deler av teksten/ innholdet som «lugger», hvor dere stopper opp eller det er mer 

krevende å henge med 
- Andre kommentarer og synspunkter? 

 
Tilbakemeldingene fra Beredskapsrådets medlemmer var totalt sett positive til arbeidet med 
veilederen og at dette arbeidet var grundig og solid utført. Det kom noen tips om få flere 
eksempler og mer rettet spesifikt mot kunnskapssektoren. Andre innspill kom også frem og ble 
notert til videreutvikling av veilederen.  
Beredskapsrådet ble enige om å ikke gjøre store justeringer i veilederen nå, men å prioritere å 
ferdigstille og få den distribuert ut til sektoren. Det skal arbeides videre med eksempler og 
vedlegg til veilederen. I tillegg var rådet tydelige på at det blir viktig hvordan vi får spredt 
kunnskapen om denne veilederen og at vi bør følge opp med f.eks. et webinar til ev. opplæring 
og innføring. 
Sekretariatet arbeider med å få den klar både en digital og fysisk versjon til 
Beredskapskonferansen 2022 i Bodø i april. 
 
  

Vedtak:   

Beredskapsrådet godkjenner veilederen med de endringsforslag som fremkom i møtet. 
Referansegruppen fra Beredskapsrådet, inkl. en ansatt fra UiT, vil arbeide videre med eventuelle 
justeringer og vedlegg, før veilederen ferdigstilles og presenteres til sektoren. 
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BR 09/22  Oppnevningsbrev 
 

Journalnr:  17/06797    
Møtedag:  09.03.2022 Saksansvarlig: Inghild Marie Mjelva, sekretariat 

 
I mandatet til Beredskapsrådet er det fastslått at Universitets- og høgskolerådet (UHR) oppnevner 

6 høyere utdanningsinstitusjoner som medlemmer i Beredskapsrådet for en periode på 3 år. I 

tillegg er noen institusjoner og andre faste medlemmer av rådet.  

Det er nå på tide med en ny oppnevning og utkast til brev om oppnevning til UHR ble lagt frem for 

rådet, som bifalt dette forslaget.  

I tillegg skal sekretariatet på vegne av rådet sende brev til KD om oppnevning av et nytt medlem. 

Rådet kom frem til at det vil foreslå en representant fra HK-dir. som det andre medlemmet fra KD 

på vegne av departementets underliggende direktorater/direktoratslignende virksomheter.   

 

Vedtak:   

Beredskapsrådet godkjenner utkast til brev til UHR og tilsvarende brev til KD. 

 

 

BR 10/22  Presentasjon handlingsplan med tidsplan for Beredskapsrådet 
 

Journalnr:  17/06797    
Møtedag:  09.03.2022 Saksansvarlig: Marie Røyksund, faglig sekretariatsleder 

 
Beredskapsrådet vedtok nye mål for perioden 2022-2025 i september og i november ble forslag 

til handlingsplan vedtatt. Sekretariatet har fulgt opp dette arbeidet og laget en tidsplan og 

prioriteringsliste for handlingsplanen for å nå de målene Beredskapsrådet har satt for kommende 

periode.  

 

Det er for 2022 foreslått å rette spesielt fokus på Beredskapsrådets rolle og ansvar i det 

forebyggende sikkerhet- og beredskapsarbeidet i sektoren og utvikle kommunikasjonsstrategien 

gjennom nettsider og andre kanaler. I tillegg blir det arbeidet med de planlagte faglige 

aktivitetene, som evaluering av tiltaksliste for forebygging og radikalisering og eksportkontroll-

veilederen.  

 

Vedtak: 
Beredskapsrådet godkjenner fremlagte tidsplan.  

 

 

BR 11/22  Årsrapport 2021 
 

https://www.uis.no/nb/samarbeid/om-beredskapsradet#/
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Journalnr:  17/06797    
Møtedag:  09.03.2022 Saksansvarlig: Inghild Marie Mjelva, sekretariat 

 
Godkjenning av årsrapport for 2021.  

 

Vedtak: 
Beredskapsrådet godkjenner fremlagte utkast til årsrapport, med de endringsforslag som 
fremkom i møtet. Endelig årsrapport oversendes KD. 

 

 

BR 12/22  Orienteringssaker  
  

Journalnr.:   17/06797      
Møtedag:   09.03.22  Saksansvarlig:  Marie Røyksund/Inghild Marie Mjelva, 

sekretariat  

  
a. Konferansen – hvor langt har vi kommet med arbeidet?  

Programmet er klart og invitasjonen sendt ut. Når gjenstår arbeidet med 
det praktiske rundt konferansen. 

b. Fokus i sekretariatet: 

• Evaluering av tiltaksliste for forebygging av radikalisering og voldelig 
ekstremisme   

Spørreundersøkelse blir sendt ut til sektoren i mai. Faglig seminar med 

inviterte forskere arrangeres i Oslo den 7. juni i C-rex sine lokaler (halv 

dag). 

• Eksportkontroll – hva skjer nå?  
Arbeidsgruppen er enige om å fortsette arbeidet med ROS-veileder når 
høringsutkastet til revidert forskrift blir sendt ut. SINTEF blir også en del av 
arbeidsgruppen. I påvente av dette arbeidet, blir notatet og informasjonen 
som ligger ute på BR nettsiden oppdatert for å i større grad bli oppfattet 
som en «starthjelp» til de virksomhetene som ikke har kommet i gang med 
eksempelvis kartlegging av sensitiv informasjon.  

• Halvårsplan 
c. Siste nytt fra KD  
d. Økonomi beredskapsrådet 

Grunnet mindre reisevirksomhet og noe mindre lønn til sekretariatsleder i 
2021 (oppstart mars 2021) har rådet et mindreforbruk i 2021, noe som 
kommer godt med til andre prosjekter. Primært lønnsutgifter. Får støtte av 
UiS til støttefunksjoner og annet.  

e. Endringer i sekretariatet 
Inghild Marie Mjelva går over i ny stilling internt på UiS fra 1. mai av.  

 
 

BR 13/22 Eventuelt 
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Journalnr.:  17/06797   
Møtedag:  09.03.22 Saksansvarlig:  Roar Nese, rådsleder 

 
Situasjonen i Ukraina ble naturlig nok et tema og hvordan institusjonene forholder seg til dette.  
Det har allerede ført til omfattende tiltak i sektoren for å ivareta ansatte og studenter fra Ukraina, men 
også fra Russland. Det arbeides også på flere universitet og høyskoler med planer for å tilrettelegge for 
ukrainske forskere og studenter som måtte komme til Norge. 
Beredskapsrådet har ingen funksjon ved akutte hendelser, men har en overordnet forebyggende rolle. I 
akutte situasjoner vil det være naturlig å se til UHR.  

 
 
(sign.)       (sign.) 
Roar Nese      Inghild Marie Mjelva 
rådsleder      sekretariat  
 
 


