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BEREDSKAPSRÅDET  
 – Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren 

 

Referat fra møte tirsdag 31.05.2022, 09:00-12.00  
Sted: Videomøte via Teams 

 
Rådsmedlemmer tilstede:  
 Roar Nese (rådsleder, Universitetet i Bergen)  
 Johan Løberg Tofte (Universitetet i Oslo)  
 Eirik A. Brattheim (NTNU) 
 Odd Arne Paulsen (Universitetet i Tromsø)   
 Ingunn Nordlie Ugland (Universitetet i Agder)   
 Bjørnulf Stokvik (Universitetet i Sørøst-Norge)    
 Lars Erik Aas (Høgskolen i Østfold) 
 Magnus Wølner(Handelshøyskolen BI) 
 Ernst Sundt (Noroff Høyskole/Fagskolerådet)   
 Anne T. Wøien (Folkehøgskolerådet)     
 Viktoria Opsahl (NSO) 
 Herleif Sandbakken (Forskningsrådet) 

 
Sekretariat: Marie Røyksund (faglig sekretariatsleder, UiS)
 Ingeborg Nymoen (rådssekretær, UiS) 
 
Forfall:  Marianne Andenæs (Samskipnadsrådet)  

 
 
 

BR 14/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Journalnr: 22/00361   
Møtedag: 31.05.2022 Saksansvarlig: Roar Nese, rådsleder 

 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
 

BR 15/22 Godkjenning av referat fra rådsmøte 09.03.2022 
Journalnr.: 22/00361   
Møtedag: 31.05.2022 Saksansvarlig: Roar Nese, rådsleder 

  
Vedtak: 
Referat fra møte i Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet) 
09.03.2022 godkjennes.
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   BR 16/22   Orientering fra Folkehøgskolene 

Journalnr: 22/00361   
Møtedag: 31.05.2022 Saksansvarlig: Anne Tingelstad Wøien, Folkehøgskolerådet 

 
Anne Tingelstad Wøien fra Folkehøgskolerådet orienterte om spørreundersøkelse som var gjennomført 
blant rådets 83 aktive skoler. Undersøkelsen hadde rundt 50 respondenter og omhandlet tema som ROS-
analyser, beredskapsplaner og øvinger. Øving sammen med blålysetatene og samarbeid med kommunen 
om analyser og beredskapsplaner er noen av tiltakene som rådet vil oppfordre skolene til å jobbe mer med 
framover. Ny spørreundersøkelse gjennomføres til høsten.  

 
Vedtak:  
Beredskapsrådet takker for orienteringen. 
 

 
BR 17/22 Evaluering av Beredskapskonferansen 2022 og ny programkomité 2023 

Journalnr: 22/00361   
Møtedag: 31.05.2022 Saksansvarlig: Roar Nese, rådsleder og Marie Røyksund, faglig 

sekretariatsleder 
 

Beredskapskonferansen for kunnskapssektoren 2022 ble arrangert ved Nord Universitet, campus Bodø, 26. 
April. Dette er en årlig konferanse om samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Målgruppe er 
rektorer, direktører og beredskapsansvarlige ved norske universitet og høgskoler, ledere og 
beredskapsansvarlige ved andre virkomheter i kunnskapssektoren, samt øvrige interesserte. Elektronisk 
evalueringsskjema ble sendt ut til alle deltakere etter konferansen. Sekretariatet presenterte resultatene 
fra evalueringen. Jevnt over var tilbakemeldingene gode. I møtet hadde Beredskapsrådet  noen innspill til 
hvordan neste års konferanse kan gjøres enda bedre, blant annet: 
- Tilrettelegge bedre for samhandling og nettverksbygging, for eksempel gjennom parallellsesjoner som 

enten tar for seg spesifikke temaer eller retter seg mot ulike målgrupper/roller 
- Navneskilt og deltakerliste 
- Mer direkte dialog med KD på konferansen  
 
Roar presenterte forslag til medlemmer av Programkomité for Beredskapskonferansen 2023. 

 
Vedtak:  

Beredskapsrådet takker vertskapet ved Nord Universitet for godt samarbeid og for vel 
gjennomført. Beredskapsrådet tar resultater fra evaluering av Beredskapskonferansen 2022 til 
orientering. Programkomité for Beredskapskonferansen 2023 tar resultatene med inn i arbeidet 
med planlegging av neste års konferanse. 
  
I programkomitéen er KD representert, i tillegg til leder for Beredskapsrådet, sekretariat for 
Beredsskapsrådet og én representant fra Beredskapsrådet. Hvis aktuelt, kan det oppnevnes en 
representant fra vertsinstitusjonen. Beredskapsrådet brukes som sparringspartner for 
programkomitéen.  
 
Beredskapsrådet innstiller følgende medlemmer til programkomité for Beredskapskonferansen 
2023: 

- Representant fra Kunnskapsdepartementet 
- Representant fra Beredskapsrådet: Magnus Wølner (BI) 



  

3 

 

 

- Leder for Beredskapsrådet 
- Sekretariat for Beredskapsrådet 

 
 

BR 18/22 Nasjonal veileder 2022: Risiko- og sårbarhetsanalyse i kunnskapssektoren 
Journalnr: 22/00361   
Møtedag: 31.05.2022 Saksansvarlig: Marie Røyksund, faglig sekretariatsleder 

 
Beredskapsrådet utgir i 2022 en nasjonal ROS-veileder for kunnskapssektoren. Veilederen er ment 
som et faglig «oppslagsverk» for de som arbeider med risikoanalyser, sikkerhet og beredskap i 
sektoren. Målet har vært å legge til rette for en felles forståelse av hva risiko er, hvordan risiko kan 
kartlegges og vurderes, og hvordan institusjonene kan følge opp analysen med beslutninger om tiltak. 
Det har også vært viktig å gjøre institusjonene bevisste på hvilke begrensninger som finnes i 
analysemetoder og beslutningsgrunnlag. Marie presenterte status i arbeidet. Veilederen er nå straks 
klar for publisering. I møtet fikk sekretariatet innspill fra på hvordan veilederen kan gjøres kjent i 
sektoren: 

- Beredskapsrådets hjemmeside og sosiale medier 
- Folkehøgskolerådets nettverk 
- Beredskapsnettverket 
- Sikresiden.no 
- UHR og KD sine kanaler 

 
Vedtak:  
Beredskapsrådet vil distribuere den nasjonale ROS-veilederen for kunnskapssektoren via 
hjemmesiden, sosiale medier, folkehøgskolenettverket, beredskapsnettverket, innlede et samarbeid 
med sikresiden.no samt UHR og KD sine kanaler.  

 
 

   BR 19/22  Revidert eksportkontrollforskrift – utkast til høringssvar fra Beredskapsrådet 
Journalnr: 22/00361   
Møtedag: 31.05.2022 Saksansvarlig: Roar Nese, rådsleder  

 
Utenriksdepartementet (UD) har kommet til at det er behov for å klargjøre og styrke regelverket og 
tydeliggjøre praksisen rundt kontroll av kunnskapsoverføring i og fra Norge. UD har sendt forslag til 
endringer i forskrift og revidert veileder på høring. Høringsfrist er 28. juni 2022. Beredskapsrådet er 
høringspart og skal avgi høringssvar. Marie presenterte UD sitt høringsforslag og utkast til 
høringssvar fra Beredskapsrådet.  
 
Momenter som ble diskutert i møtet var: 

- Forslaget innebærer reelt sett en endring (ikke bare presisering) for 
institusjonene, lovverket blir nå håndhevet. 

- Sektoren kjenner seg ikke igjen i definisjonen av grunnforskning og anvendt 
forskning. Grunnforskning foregår på alle nivå (bachelor, master, PhD).  

- Forstår UD kompleksiteten i dette? Omfanget er stort; institusjonene publiserer, 
deler informasjon, bygger nettverk, samarbeider, deltar på konferanser osv. UD 
krever vurderinger på detaljnivå, og det uttrykkes bekymring for omfanget og 
kapasiteten til å behandling av lisenssøknader og behovet for rådgivning.. Det vil 
bli behov for et stort støtteapparat.  

- Hvordan kan vi beholde farten og drivkraften i sektoren? Vi har omfattende 
samarbeid blant annet med næringslivet, vi vil risikere å miste partnere hvis det 
tar for lang tid å få innvilget lisens.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eksportkontrollforskrift/id2905352/?expand=horingsbrev
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eksportkontrollforskrift/id2905352/?expand=horingsbrev
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- Rekruttering i vitenskapelige stillinger tar allerede lang tid, hvis UD skal inn i 
loopen, vil dette kunne ta enda lengre tid.  

- Sektoren må få tid til å bygge opp struktur rundt dette. 
- Vi må ta høyde for de små institusjonene, de har ikke samme støtteappatat som 

de større. 
- Vi bør tilrå at det gjøres et større arbeid mot sektoren – hvordan skal dette forstås 

og anvendes? UD må jobbe mer med forslaget, mye er for uklart, og ikke 
håndterbart, slik det foreligger nå.  

- Veilederen: denne gir ikke nok veiledning, det må jobbes mer med hvordan 
sektoren skal ta i bruk regelverket.  

- I høringssvaret bør vi fokusere på hva sektorens utfordringer er, og komme med 
noen anbefalinger: 

o Fokus på det tekniske og operasjonelle 
o Regelverket må være forståelig og håndterbart  
o Peke på kapasitetsmessige utfordringer 

 
Vedtak:  

Beredskapsrådet fremmer forslag til høringssvar (revidert eksportkontrollforskrift), med de 
innspill som kom frem i møtet. Revidert forslag til høringssvar sendes medlemmene på sirk for 
en siste gjennomgang.  

 
 

BR 20/22 Fast observartør fra Kunnskapsdepartementet i Beredskapsrådet 
Journalnr: 22/00361   
Møtedag: 31.05.2022 Saksansvarlig: Roar Nese, rådsleder 

 
Roar presenterte forslag om at Kunnskapsdepartementet (KD) gis en fast observatørpost i 
Beredskapsrådet. Flertallet støtter forslaget. Vi bør ha en observatør som er godt orientert om 
Beredskapsrådets mandat og arbeid.  

 
Vedtak: 
Beredskapsrådet går inn for at representant fra Kunnskapsdepartementet (KD) blir invitert som fast 
observatør på rådsmøtene. Leder og sekretariat formulerer en anmodning til KD som inkluderer 
hensikten med observatørrollen. 
 

 

BR 21/22 Orienteringssaker 
Journalnr.: 22/00361   
Møtedag: 31.05.2022 Saksansvarlig: Marie Røyksund, faglig sekretariatsleder 

 
a. Nytt fra KD. Marie informerte om Sikkerhetsrigg og Rundebord for akademisk 

samarbeid med Kina i Tromsø den 31. august.  
b. Rådsmøte i november, sted? Leder og sekretariat kommer tilbake med forslag til 

hvor det fysiske møtet skal gjennomføres 
c. Evaluering av tiltakslisten (Forslag til tiltak for forebygging av radikalisering og 

voldelig ekstremisme i UH-sektoren, status? Marie orienterte om status i arbeidet. 
Seminar skal arrangeres 7. juni ved C-REX, der forskere skal diskutere om 
tiltakslisten er i tråd med oppdatert forskning og komme med forslag til eventuelle 
nye anbefalinger 

https://www.uis.no/sites/default/files/inline-images/sWBMKjJGyIRbgKawg7TOoFToi44iZwj6PLrYk9lP14eWwQHkno.pdf
https://www.uis.no/sites/default/files/inline-images/sWBMKjJGyIRbgKawg7TOoFToi44iZwj6PLrYk9lP14eWwQHkno.pdf
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d. Handlingsplan 2022-25 for Beredskapsrådet. Marie orienterte kort om at 
handlingsplanen er oppdatert med tanke på tiltak vår-22 og høst-22.  

 
 

BR 22/22 Eventuelt 
Journalnr.: 22/00361   
Møtedag: 31.05.22 Saksansvarlig: Roar Nese, rådsleder 

 
 Ingen saker.  
 
 

(sign.) (sign.) 
Roar Nese Ingeborg Nymoen 
rådsleder rådssekretær 


