
Den årlige konferansen for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskaps-
sektoren arrangeres av Beredskapsrådet for kunnskapssektoren i samarbeid 
med Nord universitet og Kunnskapsdepartementet. 

Du kan velge å bare delta på beredskapskonferansen 26. april, eller du kan bli to 
dager i Bodø og delta som observatør1 på Øvelse Nord 27. april. Det blir invitert 
til felles middag tirsdag 26. april for de som ikke reiser hjem før dagen etter. 
Program for konferansen 26. april finner du på neste side. 

Målgruppe: Rektorer, direktører, ledere, beredskapsansvarlige og andre interesserte i 
kunnskapssektoren.

Vertskap: Beredskapsrådet for kunnskapssektoren og Nord universitet

Kostnad: Ingen utenom middag tirsdag.

Tidspunkt konferansen: Tirsdag 26. april kl. 11.30-17.30 med påfølgende middag på 
kvelden. Øvelse Nord starter kl. 08.30 onsdag 27. april og avsluttes kl. 16.00. 

Logistikk: Du rekker å reise til Bodø tirsdag morgen og returnere tirsdag ettermiddag, 
eventuelt onsdag ettermiddag. 

Hotell for de som vil overnatte: Det er reservert rom på Scandic Havet. Rom kan 
bestilles ved å gå inn på www.scandichotels.com / www.scandichotels.no. Rom vil være 
tilgjengelige på denne reservasjonen frem til 13. mars2. 

Eventuelle spørsmål om konferansen kan rettes til:  
Ketil Lagesen / ketil.lagesen@nord.no, eller til  
Sekretariat Beredskapsrådet / post@beredskapsradet.no.  

For mer informasjon om Beredskapsrådet og konferanseprogrammet:  
www.beredskapsradet.no.

Påmeldingsfrist: 8. april

Påmelding gjøres her: https://nettskjema.no/a/248128

INVITASJON
Beredskapskonferansen for 
kunnskapssektoren 2022
Velkommen til Bodø 26. og 27. april!

BEREDSKAPSRÅDET

 1 Som observatør under Øvelse Nord vil du få høre mer om hvordan en fullskalaøvelse blir planlagt og 
gjennomført, og du vil få se hvordan Nords kriseledelse håndterer sine oppgaver under øvelsen. Det vil også bli 
gitt en faglig presentasjon av hvordan simuleringer og øvelser kan brukes til lærings- og forskningsformål.

 2 Gå inn på www.scandichotels.no. Her velger du Scandic Havet og legger inn dato (26.04 - 27.04). Trykk på pil ned 
til høyre hvor det står booking code, bonus cheque or reward night / bonus kode, bonus cheque eller bonus natt. 
Skriv inn følgende kode: BUNI260422 i feltet hvor det står «Add Booking code / legg til bookingkode»

https://www.beredskapsradet.no
https://nettskjema.no/a/248128


TEMA TALER
11.30 – 12.50    Åpning og relevant nytt for kunnskapssektoren
Velkommen Rektor Nord universitet,  

Hanne Solheim Hansen 
Kort orientering fra Beredskapsrådet Leder Beredskapsrådet, Roar Nese
Åpningsinnlegg ved Kunnskapsdepartementet Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel
Informasjon om Øvelse Nord Øvelsessjef i Øvelse Nord, Erlend Hagenes
Nytt fra Kunnskapsdepartementet - revidert styringsdokument 
og oppfølging av sikkerhetsloven

Kunnskapsdepartementet

Kontroll av kunnskapsoverføring – regelverk og praksis Utenriksdepartementet,  
seksjon for eksportkontroll

Sikresiden.no Sikresiden.no, ved Christine Berntzen i 
samtale med seniorrådgiver rektors stab ved 
Nord universitet, Arne Brinchmann

Pause
13.15 - 14.00    Nasjonal kriseledelse under en pandemi
Erfaringer fra pandemihåndteringen Assisterende helsedirektør i 

Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad 
Statsforvalter i Rogaland, Bent Høie 
Kjetil Moe (konferansier)

Pause lunsj
15.00 - 16.20    ROS-analyser som beslutningsstøtte: hvordan er det mulig å få til i praksis?   
Et overordnet blik på trusler og risici af relevans for UH-sektoren Professor II ved Universitetet i Stavanger, 

Anja Dalgaard-Nielsen
Presentasjon av ny ROS-veileder for kunnskapssektoren Faglig sekretariatsleder i Beredskapsrådet, 

Marie Røyksund, ph.d.
ROS-analyser til glede og besvær Seniorrådgiver Høgskolen i Innlandet,  

Kari Kjærnet 
Betydningen av en tydelig forankring i ledelsen i arbeidet med 
ROS-analyser

Rektor Nord universitet,  
Hanne Solheim Hansen

Erfaringsdeling: Diskusjon i grupper og felles oppsummering
Pause 
16.35 - 17.30     Hvordan forberede seg på og håndtere PLIVO-hendelser?  
Kongsberg-hendelsen sett fra USN.  
Hvilke utfordringer oppstod og hva lærte vi?

Infrastrukturdirektør Universitetet i Sørøst-
Norge, Gro Bratsberg

Forebyggende- og konsekvensreduserende tiltak i BIs arbeid 
med PLIVO-hendelser.

Seniorrådgiver ved BI, Magnus Wølner

Spørsmål fra salen
Oppsummering/avslutning Leder Beredskapsrådet, Roar Nese
19.30 Middag  
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