BEREDSKAPSRÅDET
– Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren
REFERAT FRA MØTE 2. JUNI 2021
Varighet: 09:00-12:00
Sted: Videomøte via Teams
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)
Hilde Apneseth (NTNU)
Magnus Wølner (Handelshøyskolen BI)
Johan L. Tofte (Universitet i Oslo)
Roar Nese (Universitetet i Bergen)
Finn Skogum (Utdanningsdirektoratet)
Anne T. Wøien (Folkehøgskolerådet)
Fam Karine Heer Aas (Samskipnadsrådet)
Bjørnulf Stokvik (Universitetet i Sørøst-Norge)
Sekretariat:
Marie Røyksund (faglig sekretariatsleder)
Inghild Marie Mjelva (sekretariat, UiS)
Gjester:
Randi Utstrand (NTNU, sak 10/21)
Forfall:
Herleif Sandbakken (Forskningsrådet)
Joachim Børlie (NSO) vikar for Victoria Opsahl
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BR 8/21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Journaln: 17/06797
Møtedag: 02.06.21

Saksansvarlig:

Gøril Heitmann, rådsleder

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

BR 9/21

Godkjenning av referat fra rådsmøte 17.02.2020

Journaln: 17/06797
Møtedag: 02.06.21

Saksansvarlig:

Gøril Heitmann, rådsleder

Vedtak:
Referatet fra møtet 17. februar godkjennes.

BR 10/21

Eksportkontroll – kontroll med kunnskapsoverføring

Journaln: 17/06797
Møtedag: 02.06.21

Saksansvarlig:

Randi Utstrand, NTNU

Randi Utstrand la frem status for denne saken. Utkast til eksportkontrollveileder har
vært gjennom en høringsrunde 2 hos referansegruppen som representerer UH-sektoren, i tillegg
til flere myndighetsorgan (bl.a. PST, NSM, KD og UD). Tilbakemeldingene har
hovedsakelig vært positive med hensyn til innhold, struktur og lesbarhet. Anbefalingene og
forslag til maler er også godt mottatt, særlig fra sektoren.
Fra UD kom det likevel en tydelig anmodning om å stille arbeidet med veilederen i bero
inntil revisjonen av regelverket og tilhørende retningslinjer er ferdigstilt. Dette begrunnes blant
annet i at veilederen, ifølge UD, i sin nåværende form vil måtte endres betydelig som følge av
den planlagte revisjonen av eksportkontrollregelverket, og kan dermed bidra til større usikkerhet
og manglende forutsigbarhet for sektoren.
Fra KD kom det en kommentar på at det kan være hensiktsmessig
å organisere internkontrollarbeidet på styringssystem for sikkerhet og ikke
informasjonssikkerhet slik det er lagt opp til i veilederen. Styringsdokumentet kap. 8.5 slik den
foreligger nå anbefaler at kontroll med kunnskapsoverføring sees i sammenheng med det
systematiske arbeidet med informasjonssikkerhet, men denne er for tiden under revisjon og
justeringer kan bli aktuelt.
Randi Utstrand presenterte også et tilleggsbrev som er utarbeidet av arbeidsgruppen med flere
punkter som kan være aktuelle for Beredskapsrådet å følge opp etter at veilederen er ferdigstilt.
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Innspill fra Beredskapsrådet - støtte til forslaget om å ferdigstille en midlertidig og
forenklet versjon – som kan møte sektorens behov for informasjon om hvordan navigere og
vurdere hvilke fagområder som omfattes av eksportkontrollregelverk – og som kan legges på
nettsiden. Det er ønskelig med fortsatt dialog med KD og UD. Oppfølgingspunktene i
tilleggsbrevet tas frem igjen når veilederen er ferdigstilt. Arbeidsgruppen fortsetter arbeidet sitt.
Marie tar over som leder for arbeidsgruppen på grunn av at Randi Utstrand har gått over i ny
stilling f.o.m. 01.06.21.

Vedtak:
Arbeidsutvalget utarbeider en forenklet versjon av veilederen i påvente av at revisjon av
eksportkontrollregelverk og retningslinjer ferdigstilles.
Beredskapsrådet tar anbefalingene om oppfølging av arbeidsgruppens tilleggsanbefalinger til
orientering.
BR 11/21

Evaluering av Beredskapskonferansen

Journaln: 17/06797
Møtedag: 02.06.21

Saksansvarlig:

Lars Erik Aas, Høgskolen i Østfold

Den årlige Beredskapskonferansen gikk av stabelen 27. april og ble denne gangen en digital
konferanse. Lars Erik Aas har vært leder av programkomiteen for årets konferanse. Han fortalte
om arbeidet med å planlegge konferansen, gjennomgang av selve konferansen, evaluering av
konferansen, læringspunkter og veien videre. Gode tilbakemeldinger på evalueringen, og at
konferansen og oppfølgingen virket profesjonelt gjennomført.
Planen for 2020 og 2021 var fysisk konferanse i samarbeid med Øvelse Nord, i Bodø.
Sekretariatet tar kontakt med dem igjen med tanke på samarbeid i 2022. Programkomiteen for
Beredskapskonferansen 2022 utnevnes på neste rådsmøte den 15.09.21.
Se tekstet utgave av konferansen her.

Vedtak:
Beredskapsrådet takker arbeidsgruppen for innsatsen med konferansen!

BR 12/21

Revisjon handlingsplan – evaluering av målsetninger

Journaln: 17/06797
Møtedag: 02.06.21

Saksansvarlig:

Marie Røyksund, faglig sekretariatsleder

I løpet av høsten 2021 skal Beredskapsrådet utarbeide en ny handlingsplan for perioden 20222025, inklusive målsetninger, strategier og tilhørende tiltak / aktiviteter. Som en del av
forberedelsene til dette arbeidet presenterte Marie Røyksund et historisk tilbakeblikk, fra
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utvikling av handlingsplan for perioden 2017-2020, til midtveisevalueringen som ble gjennomført
i mars 2019, til revisjon av mandatet i april 2020.
Videre presenterte Marie Røyksund et forslag til prosess som inkluderer en evaluering av
eksisterende målsetninger / handlingsplan og revisjon av denne. Mandatet for Beredskapsrådet
skal ikke justeres i denne omgang. Beredskapsrådet gav sin tilslutning til foreslått prosess.
Som del av evalueringen, ble det gjennomført en systematisk gjennomgang av hver enkelt
målsetning med tilhørende tiltak og aktiviteter, hvor medlemmene av rådet svarte på følgende
spørsmål til hvert mål:
• I hvilken grad har Beredskapsrådet oppnådd (det aktuelle) målet?
• Hva kan forklare suksess / ikke suksess?
Innspill fra rådet i kursiv.
Evaluering av målene for perioden 2017 – 2020:
1. Kunnskapssektoren har høy kompetanse på S&B-feltet, og har etablert en klar
risikoforståelse for hendelser som kan utløse beredskap i sektoren.
Mål – det er flere gode tiltak og aktiviteter tilknyttet dette målet. Dette målet er
langsiktig, men bør kanskje reformuleres for å enklere kunne måles. Flere forslag til
endring av målformulering: «Få høy kompetanse og beholde denne.» «BR har tilført
sektoren kompetanse på S&B feltet». «BR har tilført sektoren risikoforståelse for
hendelser som kan utløse beredskap i sektoren.»
Viktig å skille mellom Beredskapsrådets og sektorens målsettinger.
Oppsummert: Middels måloppnåelse.
2. Kunnskapssektoren har et fungerende samarbeid lokalt på S&B-feltet (kommune,
nødetater, Samskipnaden, større næringslivsvirksomheter i nabolaget mv.).
Mål – hvem sitt mål er egentlig dette? Kunnskapssektoren eller rådet?
Oppsummert: Rådet støtter at dette ikke nødvendigvis er rådets mål. Målsetting – lav
måloppnåelse.
3. Alle ledere og ressurser med beredskapsansvar i UH-sektoren er godt kjent med
Beredskapsrådets rolle, nettside og årlige konferanse.
Mål – vanskelig å si om man har oppnådd dette – hva betyr egentlig godt kjent? Det er
kanskje et behov for å snu formuleringen dersom det skal tas med videre. BR er blitt kjent,
men rådets rolle er ikke så kjent. Målsettingen bør nok deles opp. Kanskje totalt sett færre
målsettinger og mindre sprikende.
Oppsummert: middels på måloppnåelse.
4. UH-sektoren er aktiv i oppdatering av ROS og planverk, og holder årlige øvelser. KDs
styringsdokument legges til grunn for det systematiske arbeidet.
Mål – er dette egentlig NOKUT eller KD sin målsetting? ikke så mye BR.
Oppsummert: Lav måloppnåelse og potensiale for å forenkle målene.
5. Beredskapsrådet blir kontaktet, informert og rådspurt i viktige saker der S&B i sektoren
er relevant.
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Mål – Ja, vi blir rådspurt, men hvordan måler vi det? Vi må fortsette å være relevante for
å bli spurt.
Oppsummert: Vi blir rådspurt. Måloppnåelse: Middels +
Rådet støtter opprettelsen av en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide forslag til
reviderte og hensiktsmessige målsetninger for å oppnå det overordnede målet som er beskrevet
i mandatet, samt å definere noen kriterier for å evaluere disse. Resultatet legges frem for
Beredskapsrådet i møtet den 15. september 2021.

Forslag til vedtak:
Beredskapsrådet tar evalueringen til etterretning og gir sin tilslutning til foreslått prosess og
mandat tilknyttet arbeid med ny handlingsplan for perioden 2022-2025.
Lars Erik Aas, Roar Nese, Ernst Sundt og Fam Karine Heer Aas utpekes som representanter i
arbeidsgruppen, ledet av sekretariatet, som skal utarbeide forslag til reviderte målsetninger.

BR 13/21

Orienteringssaker

Journaln: 17/06797
Møtedag: 02.06.21

Saksansvarlig:

Inghild Marie Mjelva, sekretariat

a) Årsrapporten
Ble sendt ut til rådsmedlemmene til godkjenning i mai. Ingen innspill på årsrapporten.
b) Økonomi
Grunnet endringer i bemanning i stillingen som faglig sekretariatsleder og lite reising under
korona pandemien - går Beredskapsrådet i pluss for 2020.
c) Fokus i sekretariatet
Sekretariatet har arbeidet mye med Beredskapskonferansen, Eksportkontrollveilederen, og
vi har hatt flere presentasjoner av Beredskapsrådet. Videre har vi hatt fokus på innføring i
stillingen som ny faglig sekretariatsleder og det å sette seg inn i og bli kjent med denne
rollen. Marie Røyksund tiltrådte 1. mars.
d) Siste nytt fra KD
KD arbeider med revisjon av Styringsdokumentet hvor Beredskapsrådet vil bli inkludert
som høringspart når utkast er klart.
e) Møte på Gardermoen 15. september
Vi har bestilt møtelokale på et hotell på Gardermoen og satser på at vi får til en fysisk
heldagssamling hvor vi blant annet skal jobbe med forslag til målsetting for og innspill til
handlingsplan og tiltaksliste for beredskapsrådet.

BR 14/21

Eventuelt
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Journaln: 17/06797
Møtedag: 02.06.21

Saksansvarlig:

Gøril Heitmann, rådsleder

Ingen.

(sign.)
Gøril Heitmann
rådsleder

(sign.)
Inghild Marie Mjelva
sekretariat
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