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BEREDSKAPSRÅDET 
– Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren 

 
 

REFERAT FRA MØTE 23. SEPTEMBER 2019 
Varighet: 10:00-15:00 
Sted: Romerike folkehøgskole, Trondheimsveien 176, 2068 Jessheim 

 
Til stede: 
Anita Sandberg (rådsleder, Universitetet i Oslo) 
Hilde Apneseth (NTNU) 
Gøril Heitmann (Universitetet i Tromsø) 
Lars Erik Aas (Høgskolen i Østfold) 
Ernst Sundt (Noroff Høyskole) 
Christian T. Bjørnø (Folkehøgskolerådet)  
Marianne Andenæs (Samskipnadsrådet)  
Maria Halvorsen (Norsk studentorganisasjon) 

 
Sekretariat:  
Sindre Bø, prosjektleder 
Marianne Gjerlaugsen, prosjektkoordinator 
Bjørn Ivar Kruke (faglig referansegruppe, Universitetet i Stavanger) 

 
Gjester:  
Haldis Brubæk, rektor ved Romerike folkehøgskole - ved møtestart 
Karl Georg Øhrn, avdelingsleder i Seksjon for økonomi og styring i Avdeling for fellestjenester og 
strategiske satsingsområder, Kunnskapsdepartementet (KD) – frem til lunsj 

 
Forfall: 
Sonja Dyrkorn (Universitetet i Bergen) 
Solveig R. Svendsberget (Universitetet i Agder) 
Bjørnulf Stokvik (Universitetet i Sørøst-Norge) 
Wenche H. Nilsen (Handelshøyskolen BI)  
Norun Eide (Utdanningsdirektoratet) 
Kim Kargaard (Noroff Fagskole AS) 

 
 
 

BR 10/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Journalnr: 17/06797 Saksansvarlig: Anita Sandberg, Rådsleder 

Møtedag: 23.9.2019 Informasjonsansvarlig: Anita Sandberg, Rådsleder 

 
Velkommen ved Anita Sandberg, presentasjonsrunde rundt bordet. Innkalling og saksliste 
ble godkjent. 
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BR 11/19 Godkjenning av referat fra rådsmøte 27. mars 2019 

 

Journalnr: 17/06797 Saksansvarlig: Anita Sandberg, Rådsleder 

Møtedag: 23.9.2019 Informasjonsansvarlig: Anita Sandberg, Rådsleder 

 
Referat fra rådsmøte 27. mars 2019 ble godkjent. (På grunn av det tette programmet for 
København-turen i mai, og begrenset tid til egne saker, rakk rådet aldri å godkjenne referatet da). 
Notat fra København-turen var også vedlagt innkallingen, det ble gitt positiv tilbakemelding på 
dette som en oppsummering av besøket. 
 

 
BR 12/19 Folkehøgskolerådet og Romerike folkehøgskole – presentasjon 

 
Journalnr: 17/06797 Saksansvarlig: Anita Sandberg, Rådsleder 

Møtedag: 23.9.2019 Informasjonsansvarlig: Christian T. Bjørnø, Rådsmedlem 

 
Rektor ved Romerike folkehøgskole, Haldis Brubæk, presenterte skolen og hvordan beredskapen 
forvaltes. Hun ga også en omvisning på skolen. Romerike folkehøgskole er blant Norges mest 
kjente folkehøgskoler, særlig for teaterlinja, og har alltid flere søkere enn plasser. Den har også 
tilbud innenfor blant annet kostyme og teatersminke, lydteknikk og musikk, samt lysdesign. Skolen 
har 105 elever, og har fokus på fri meningsutveksling, tilhørighet, mestring og meningsfylte 
aktiviteter.  
 
Daglig leder og rådsmedlem, Christian T. Bjørnø, presenterte Folkehøgskolerådets arbeid og hva 
«konseptet folkehøyskole» går ut på. Se vedlegg for presentasjon, men merk følgende punkt: 
 

• Folkehøyskolene har hatt sin del av uhell og drama de siste årene; drukningsulykker, 
branner, væpna aksjon og Manshaus-saken. Elevene er på skolen 24/7, noe som stiller 
klare krav til sikkerhet og beredskap.  

• Hver folkehøyskole sin kriseplan. Den enkelte skole er en selvstendig enhet med egne 
risikoanalyser og beredskapsplaner, og en beredskapsorganisering tilpasset skolens 
virksomhet. Ettersom skolene er så selvstendige og har ulik bakgrunn, er det utfordrende å 
få til en felles samordna beredskapssatsing. 

• Folkehøyskoleloven gir styret ansvar for at læringsmiljøet på skolen – herunder det fysiske 
og psykiske arbeidsmiljø – er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til 
elevenes helse, sikkerhet og velferd. 

• Det er nylig opprettet en sikkerhets- og beredskapsgruppe på sentralt nivå i folkehøyskole-
systemet. Hensikten er å bistå skolene i sikkerhet og beredskapsarbeid, samt være 
operative medhjelpere når krisen oppstår. 

 
 

BR 13/19 KD v/avd.leder Karl Georg Øhrn – sektorens nye styringsdokument 
 

Journalnr: 17/06797 Saksansvarlig: Anita Sandberg, Rådsleder 

Møtedag: 23.9.2019 Informasjonsansvarlig: Karl Georg Øhrn, KD 

 
Avdelingsleder i Seksjon for økonomi og styring i Avdeling for fellestjenester og strategiske 
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satsingsområder, KD, Karl Georg Øhrn, presenterte revidert versjon av «Styringsdokument for 
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren». Se vedlegg for 
presentasjon, men merk følgende punkt hvor det understrekes at styringsdokumentet skal:  
 

• Avklare roller, ansvar og oppgaver for departementet og andre aktører i KDs sektor 
• Formidle krav, anbefalinger og veiledning til KDs underliggende virksomheter  
• Formidle anbefalinger og veiledning til øvrige virksomheter i sektoren  
• Nytt innhold: Integreringsfeltet, behandling av personopplysninger, informasjonssikkerhet, 

Beredskapsrådet og sikresiden.no 
• Materialet om sikkerhet og beredskap som ligger på udir.no er også en viktig ressurs inn 

mot samme mål; systematisk og langsiktig risikostyring innenfor UH-sektoren  
 
Øhrn påpekte også at «det er mer kompetanse på samfunnssikkerhet og beredskap i 
Beredskapsrådet enn i KD. Vi trenger deres hjelp, og lytter til deres råd og innspill.» 

 
 

BR 14/19 Beredskapsrådets konferanse 2020 
 

Journalnr: 17/06797 Saksansvarlig: Anita Sandberg, Rådsleder 

Møtedag: 23.9.2019 Informasjonsansvarlig: Sindre Bø, Prosjektleder 

 
Neste års konferanse arrangeres i regi av Beredskapsrådet, men med støtte fra KD. Det ble stilt 
spørsmål om rådet skal ha ansvar for konferansen hvert år eller annethvert år. KD var åpne for 
begge varianter, og innspill til det, men ønsker å være representert i programkomiteen. KD kan 
bidra til å støtte arrangementet, både økonomisk og ved å «låne navn» . 
 
Det ble foreslått å arrangere konferansen i tilknytning til Øvelse Nord i 2020, helst dagen før 
øvelsen finner sted. Dette forslaget ble positivt mottatt, sekretariatet følger opp forslaget og 
undersøker med ledelsen ved Nord universitet om dette lar seg gjøre. Følgende programkomite 
for konferansen ble oppnevnt: Hilde Apneseth, Gøril Heitmann, Lars Erik Aas, Bjørn Ivar Kruke, 
med Sindre Bø som sekretariat. Maria Halvorsen skulle undersøke om hun kunne bidra som 
studentrepresentant. Anja Hem kontaktes på e-post, for å undersøke om hun kan være KD sin 
representant i programkomiteen. 
 
Etter 23.9-møtet ble det avklart at både Nord Universitet og KD stiller seg positive til å inkludere 
Beredskapsrådets konferanse 2020 til Øvelse Nord (for 2020 i uke 17). Det er da naturlig å invitere 
inn en representant fra Nord Universitet i programkomitéen.  
 
 
BR 15/19 Revisjon av mandatet 

 

Journalnr: 17/06797 Saksansvarlig: Sindre Bø, Prosjektleder 

Møtedag: 23.9.2019 Informasjonsansvarlig: Sindre Bø, Prosjektleder 

 
Mulige endringer i medlemssammensetningen i, og mandatet for Beredskapsrådet, ble diskutert.  
KD er åpne for endringer i både mandat, medlemssammensetning og valg-/utnevnelsesprosesser. 
Både UHR (Universitets- og høgskolerådet) og nå nedlagte NPH (Nettverk for private høyskoler) 
ble nevnt i denne sammenheng. Rådsstørrelse, møtehyppighet, bruk av Skype til mindre 
arbeids(utvalgs)møter, delegert saksforberedelse, medlemmer fra både små og store enhenter 
(med blanding av spisskompetanse og overordnet ansvar), var blant temaene som ble diskutert. 
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Utdanningsdirektoratet er fortsatt ønsket i rådet. Det ble påpekt at rådet når ut til alle relevante 
institusjoner gjennom den årlige konferansen, samt gjennom innspill til/påvirkning av 
styringsdokument og tildelingsbrev (KD er lydhøre for og ønsker innspill til disse). 

Sekretariatet hadde i forkant av møtet mottatt skriftlig innspill fra Marianne A knyttet til 
valgordning, om antall medlemmer og ikke minst om valg av varamedlemmer. Innspillet ble 
presentert kort i møtet og tatt godt i mot, og vil bli tatt med videre i prosessen knyttet til revisjon 
av mandatet. 

Følgende arbeidsgruppe – som legger frem forslag til revidert mandat før møtet 27. november – 
ble oppnevnt: Solveig R. Svendsberget, Ernst Sundt, Marianne Andenæs med Sindre Bø og 
Marianne Gjerlaugsen som sekretariat. Intensjonen er at nytt mandat vedtas på dette møtet, 
sendes på høring/godkjenning til KD og iverksettes fra årsskiftet. 

 

BR 16/19   Valg av ny leder for rådet 

Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
Møtedag:  23.9.2019 Informasjonsansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
 
Anita gjennomgikk saken, med utgangspunkt i følgende utdrag fra mandatet: Rådet velger selv ett 
av medlemmene som leder for en periode på normalt to år: 

«Jeg har nå sittet i snart 2,5 år - givende, interessant og lærerikt - kollektivt dugnadsarbeid og 
denne type oppdrag egner seg godt for valg av leder. Det blir ingen skriftlig avstemning. Forslag på 
seg selv og andre har blitt håndtert på beste vis av Marianne. Ingen andre har innsyn i hvem som 
er foreslått og hvor mange som har gitt forslag. Marianne har snakket med foreslåtte kandidater 
for å sjekke ut om vi har match. Resultatet er at Solveig er den som blir ny leder for Rådet i 
kommende 2 år, til høsten 2021. En annen kandidat som bør nevnes, er Wenche. Det var match på 
henne også. Hun er villig til å ta rollen, men har et krevende omstillingsår foran seg og er klar først 
fra høsten 2020. Det lover godt for neste skifte av leder i 2021 at vi allerede nå har en mulig 
kandidat».  

Det kom ingen innsigelser mot oppsummering og resultatet, og det ble gitt tilslutning til prosessen 
og valg av ny leder som da blir Solveig R. Svendsberget. Hun ønskes hjertelig velkommen, og 
overtar lederskapet i samråd med Anita Sandberg, og leder det kommende møtet 27.november. 

 
 
BR 17/19   Rådets/sekretariatets økonomi 

 
Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
Møtedag:  23.9.2019 Informasjonsansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
 
Sindre startet med å orientere om saken, og om kommende endringer i sekretariatet ved UiS. 
Marianne flytter over til SV-fakultetet på UiS fra nyttår, og blir dermed ikke lenger en del av 
sekretariatet. Sindre venter på en avklaring vedrørende egen stilling, men håper på fast ansettelse 
som prosjektleder for rådet fra nyttår. 
 
Når det gjelder rådets økonomiske rammer har KD signalisert at de opprettholder dagens 
bevilgning på 1 million kroner på ubestemt tid, og at den ikke økes uten søknad og begrunnelse. 
Eventuelle innspill til et statsbudsjett må sendes rundt et år i forkant. Sekretariatet undersøker 
muligheten for administrativ støtte finansiert av TN-fakultet ved UiS. Rådets sekretariat klarer 
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dagens bemanning og drift trolig gjennom hele 2020, men på sikt må finansieringen økes, eller 
ambisjonene/driften reduseres. Følgende innspill kom inn: 
 
• Man bør søke KD om finansiering/støtte til den årlige konferansen. 
• Dersom man ber de ulike institusjonene om å betale kontingent for å støtte driften av rådet/ 

sekretariatet, vil det sannsynligvis stilles større krav til rådet, og forventningene vil endres. Før 
man ber de ulike institusjonene om å støtte driften av sekretariatet gjennom en (eventuell 
frivillig) kontingent, bør det startes en strategiprosess, som sier noe om ambisjoner med rådet. 
Beredskapsrådet bør derfor utforme et strategidokument som oppdaterer mål for Rådets 
aktiviteter i et 5-10 årsperspektiv. 

 
I første omgang ble sekretariatet anbefalt å søke støtte til drift internt på UiS. 
 
 

BR 18/19   Oppfølging av tiltakslista  

Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
Møtedag:  23.9.2019 Informasjonsansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
 
Rådsmedlemmer presenterte kort muntlig status for hvordan virksomhetene har fulgt opp 
tiltakslista. Ulike typer tilnærming ble presentert, som å ta opp saken i LMU lokalt, møte med 
Studentparlamentet og inklduering av studentene i det forebyggende arbeidet, økt fokus på bruk 
av sikresiden.no, endrede forelesninger, bruk av miljøbyggere i studentmiljøene (for å forhindre 
utenforskap), økt fokus på psykisk helse, nedsatte arbeidsgrupper med fokus på samarbeid med 
involverte samarbeidskommuner, å definere sårbarheter. Studentene er opptatt av inkludering og 
sosialisering. 
 
Det ble foreslått at oppfølging av tiltakslista blir tema i tildelingsbrevene til institusjonene, og 
følges opp av tilsynsmyndighet. Det ble også anbefalt at tiltakslista tas opp som tema i LMU lokalt. 
 
Rådets anbefalinger når det gjelder varsling ved bekymring, ble etterlyst. Det ble foreslått at 
sekretariatet forfatter et skriv som oversendes KD for vurdering, vedrørende anbefaling av direkte 
varsling.  
 
Det kom en del innspill til oversendte utkast til kronikk i saken. Alle forslag til endringer sendes 
skriftlig til Sindre, som bearbeider foreliggende utkast, og vurderer et eventuelt annet format enn 
kronikk. Marianne A og Maria ble invitert spesielt til å sende innspill. Generelt kom det 
oppfordringer om å «rydde i formuleringene» og si mer om det forebyggende og langsiktige 
arbeidet. Det er også viktig å definere formålet med kronikken (spisse budskapet og endre 
tittelen) og tilpasse innholdet etter det. 
 
 
BR 19/19   Erfaringer fra besøket i København 
 

Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
Møtedag:  23.9.2019 Informasjonsansvarlig:  Sindre Bø, Prosjektleder 
 
Anjas kontaktnett ble fremhevet som viktig for et vellykket besøk. Det var mange gode 
innlegg/foredrag, som ga relevante perspektiver på hvordan det jobbes med liknende aktuelle 
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saker i Norge. Besøket var også en god anledning til å bli bedre kjent.  
 
Av forbedringspunkter ble det nevnt at besøket gjerne kunne vart en halv dag til, og at avreisen 
fra Vesteregnen politidistrikt ble mer hastig enn ønsket. Avsatt tid til spørsmål, oppsummering og 
refleksjon, samt diskusjon av rådets egne saker var også savnet. Det kunne gjerne vært satt av tid 
til diskusjon om samhandling på tvers av landegrenser. Ved nye studieturer bør tema for besøket 
bestemmes tidligere i prosessen, slik at programmet kan bearbeides mer i forkant. Tema kan 
gjerne knyttes opp mot rådets strategier/mål. 
  
 
BR 20/19 Orienteringssaker 

 

Journalnr: 17/06797 Saksansvarlig: Sindre Bø, Prosjektleder 

Møtedag: 23.9.2019 Informasjonsansvarlig: Sindre Bø, Prosjektleder 

 
a) Anja Dalgaard-Nielsen: Oppsummering av aktiviteter så langt, samt informasjon om 

oppnevning som leder for evalueringsgruppe, terroranslag i Bærum.  

b) Årets konferanse 13.juni: Kort diskusjon av erfaringer og inntrykk. KDs egen Questback-
undersøkelse viste veldig positive tilbakemeldinger. 

c) Radikaliseringskonferanse Stavanger 22.10.19 hvor Anja og Sindre har hatt innflytelse på 
programmet. Påmelding på www.radikalisering.no.  

d) Anita orienterte kort om CIM-konferansen og CIM brukernettverk på Gardermoen i 
september/oktober, samt CIM chat-forum. 

e) Øvelse Nord 2020: Se forslag knyttet til neste års konferanse for rådet. 

f) Møtedatoer i 2020: Det ble foreslått at det sendes ut Doodle for å fastsette møtedatoer 
for 2020 allerede i forkant av novembermøtet i rådet. 

g) Gjestebesøk i novembermøtet: Det ble foreslått å invitere en representant fra NOKUT til 
novembermøtet, for å få mer innsyn hvordan NOKUT sitt nye tilsynsansvar i sektoren 
planlegges gjennomført. 

 
 

BR 21/19 Eventuelt 
 

Journalnr: 17/06797 Saksansvarlig: Anita Sandberg, Rådsleder 

Møtedag: 23.9.2019 Informasjonsansvarlig: Anita Sandberg, Rådsleder 

 
Eksportkontrollregelverket var ønsket som sak under eventuelt. Det ble ikke tid til å gå nærmere 
inn på saken. 

 
 

(sign.) (sign.) 
Anita Sandberg Sindre Bø 
rådsleder prosjektleder 

http://www.radikalisering.no/
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