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BEREDSKAPSRÅDET  
– Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren 
 
 
REFERAT FRA MØTE 27. MARS 2019  
Varighet: 10:00-15:00  
Sted: Blindern – Problemvn 7, Lucy Smiths Hus 10. etasje, møterom 1002 
 
Til stede: 
Anita Sandberg (rådsleder, Universitetet i Oslo) 
Hilde Apneseth (NTNU) 
Roar Nese, vikar for Sonja Dyrkorn (Universitetet i Bergen) 
Solveig R. Svendsberget (Universitetet i Agder) 
Bjørnulf Stokvik (Universitetet i Sørøst-Norge) 
Lars Erik Aas (Høgskolen i Østfold) 
Wenche H. Nilsen (Handelshøyskolen BI) 
Christian T. Bjørnø (Folkehøgskolerådet) 
Marianne Andenæs (Samskipnadsrådet) 
Norun Eide (Utdanningsdirektoratet) 
Eigil Hole Lønning, vikar for Sofie Carlsen Bergstrøm (Norsk studentorganisasjon) 
På Skype: Gøril Heitmann (Universitetet i Tromsø) 
 
Sekretariat: Sindre Bø, prosjektleder 
 
Gjester: Jan Fredrik Schøyen, KD og fra UiO-HMSB; Kenneth Nielsen og Johan L. Tofte på noen av 
sakene 
 
Forfall: 
Ernst Sundt (Noroff Høyskole) 
Kim Kargaard (Noroff Fagskole AS) 
Marianne Gjerlaugsen, prosjektkoordinator 
 
 
 
BR 1/19   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
Møtedag:  27.3.2019 Informasjonsansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
 
Velkommen ved Anita Sandberg, presentasjonsrunde rundt bordet.  
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 
 

BR 2/19 Godkjenning av referat fra rådsmøte 26. november 2018 
 

Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
Møtedag:  27.3.2019 Informasjonsansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
 
Det hadde ikke kommet innspill til referatet før møtet, og det ble godkjent. 
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BR 3/19  Erfaringer fra sikkerhet- og beredskapsarbeidet ved UiO ved Anita 
Sandberg – orienteringssak (utsatt fra tidligere) 
 

Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsmedlem 
Møtedag:  27.3.2019 Informasjonsansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsmedlem 
 

Anitas foredrag hadde tittelen «Når virkeligheten overgår fantasien» og skildret hvordan UiO har 
håndtert noen av de siste årenes større saker -  som «Vekterhendelsen», «Pulversaken» og 
«Cyanid-saken». Se vedlagte presentasjon. 

Stikkord: 

• 2015: Vekterhendelsen var en beredskapshåndtering med svært høyt medietrykk. Det 
viste seg etter ca et døgn at både skyting og bombe var iscenesatt en utro vekter.  

• Februar 2019: Pulversaken. Det ble slått full alarm på UiO etter at en konvolutt med 
mistenkelig innhold ankom postmottak. Fem personer som ble eksponert for konvolutten 
ble satt på isolat. Pulveret viste seg seinere å være ufarlig steinstøv. Gjerningspersonen 
er fortsatt ukjent. 

• Februar 2019: Cyanidsaken. En varebil med en dose livsfarlig Cyanid ble stjålet og giften 
havnet på avveier. Leverandør av varen (legemiddelfirma) var ansvarlig for transporten. 
Gjerningspersonene ble senere funnet av en politihund i en møkkakjeller, ref. tittelen på 
foredraget. 

• Viktige læringspunkter ble gjennomgått. Hovedfokus er tidlig varsling og mobilisering, 
samt informasjon og kommunikasjon. Reelle hendelser er de beste «øvelsene». 

• UiOs visjon for HMS og samfunnssikkerhet og beredskap: «Risiko under kontroll». 
Ambisjonen er å være ledende i UH-sektoren.  

• UiOs organisering, arbeidsmåte og roller ble presentert 

 
BR 4/19  Årsrapport for rådets arbeid, 2017  

Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Sindre Bø, Prosjektleder 
Møtedag:  27.3.2019 Informasjonsansvarlig:  Sindre Bø, Prosjektleder 

    
Beredskapsrådet godkjente fremlagte utkast til årsrapport, med de endringsforslag som 
fremkom i møtet. Endelig årsrapport oversendes KD primo april. 
 
 
BR 5/19   Evaluering av beredskapsrådet – medlemmenes egen evaluering  

Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
Møtedag:  27.3.2019 Informasjonsansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 

 
Rådet ble etablert våren 2017, og det er gitt signaler fra KD om finansiering utover 
prøveperioden på 3 år. På bakgrunn av en anbefaling fra rådsleder gjennomførte rådet en intern 
evaluering av hva som fungerer og hva som kan forbedres i det arbeidet vi utfører. Det ble tatt 
utgangspunkt i Rådets mandat, måldokument og årsrapport 2018 og et spørreskjema ble sendt 
ut sammen med innkallingen til dette møtet, se vedlegg. På basis av dette ble rådet delt inn 
mindre i diskusjonsgrupper - før oppsummeringer ble lagt fram i plenum. 

 
Her er innspillene til evalueringen forsøkt gruppert innenfor overskriftene 
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Dette er bra/fungerer godt i Beredskapsrådet: 
 

• Rådet er et godt tiltak som langt på vei imøtekommer mandatet på en tilfredsstillende 
måte. Vi har klart å utføre de oppgaver som er beskrevet, samt utredet og kartlagt delvis 
hvordan de ulike aktørene arbeider med beredskap. Deltakerne inkluderer hverandre i 
utfordringer vedrørende SoB-arbeidet og deler de gode historiene/erfaringene. Rådet har 
potensial for å samle sektoren på en god måte. 

• Konkrete leveranser er – i tillegg til rapport og tiltak vedr. radikalisering og voldelig 
ekstremisme – en nettside med mye relevant innhold og konferanser (årlig). 

• Viktig at studentene har kommet med i Rådet. 
 
Mandatet trenger utdypning og avklaring – i et eget dokument: 
 

• Mandatet kan utdypes ytterligere på noen viktige områder – særlig tatt i betraktning av 
at deltakelsen fra UH-enhetene er «frivillig»;  

o Hvor langt strekker ansvaret seg overfor de mange (og små) UH-virksomhetene 
mht deres kjennskap til Rådet og nytte av erfaringer som deles i sektoren 

o Hvordan og hvem som velges inn som medlemmer og leder i Rådet.  
o Forholdet mellom Rådet og sekretariatet – roller (ansvar/myndighet), 

oppgavefordeling og budsjettbehandling 
o Forholdet til Kd – gjensidige forpliktelser 

 
Utviklingsområder: 
 

• Behov for regionale råd slik at flere kan være aktivt med? 
• Bruk av mindre arbeidsgrupper/utvalg i regi av Rådet for å utarbeide mer konkret og 

operativt – til en felles «verktøykasse»? 
• Rådet kan i større grad gi sekretariatet utfordringer og bestillinger  

 
 
 
BR 6/19   Møteplan høsten 2019 
 
Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
Møtedag:  27.3.2019 Informasjonsansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
  
Forslag til møtedatoer i september og november/desember sendes rådsmedlemmene via 
Doodle. Det er ønskelig med et av rådsmøtene i Oslo i regi av Folkehøyskolerådet og et i Tromsø 
i regi av UiT. 
 
 
BR 7/19  Orienteringssaker 
 
Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Sindre Bø, Prosjektleder 
Møtedag:  27.3.2019 Informasjonsansvarlig:  Sindre Bø, Prosjektleder 
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a) Status for KD/Beredskapsrådets konferanse 2019 – prosjektleder informerte om det 
foreløpige programmet som ble sendt ut med innkallingen samt prosessen i plangruppen 
fram til nå. Det vil framgå av endelig invitasjon og program at konferansen arrangeres i 
samarbeid mellom KD og Beredskapsrådet. 

b) Status Øvelse Nord toppledersamling – pr dato var det 29 påmeldte til seminaret i Bodø 
onsdag 24.april, som er et samarbeid mellom Nord Universitet og Beredskapsrådet. (Med 
CIM-nettverket og etteranmeldte har antall deltakere passert 50.) 

c) NorPublica-saken – UiO og andre UH-virksomheter har fått en rekke omfattende 
innsynsbegjæringer fra NorPublica. Det er flere forhold som bør vurderes før man gir ut 
dokumenter fra sikkerhets- og beredskapsområdet. UiO konfererer med jurister internt, og 
er åpen for å dele konklusjoner med øvrige i sektoren. 

d) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – status tiltakslista: Det har i noen 
uker pågått et arbeid i en redaksjonell arbeidsgruppe i Sikresiden hvor hensikten er å 
implementere innhold fra Tiltakslista på Sikresiden i form av nye faner og e-læring. I 
arbeidsgruppa sitter prosjektleder i Beredskapsrådet samt prosjektleder for Sikresiden, Jorid 
Bodin, i tillegg til Olaug Eiksund fra UiB og Siv Dokmo fra Junglemap. Innholdet vil bli 
kvalitetssikret av relevante fagpersoner og organisasjoner med særlig kompetanse på 
området. Tidligere i vinter ble Tiltakslista promoterte aktivt av KD gjennom egen 
pressemelding (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltaksplan-
ekstremisme/id2629514/) og dokumentet er formelt sendt ut via e-post til postmottak i hele 
sektoren.  

Til info: Dagen etter første kvartalsmøte 2019 fikk sekretariatet en henvendelse fra Khrono 
som har resultert i flere artikler på khrono.no. Blant annet var artiklene basert på en kronikk 
skrevet av en jusstudent i Bergen hvor Tiltakslista var nevnt. Av sekretariat, rådsleder og KD 
er det ansett som positivt at Tiltakslista får blest og blir diskutert, nettopp for å bidra til den 
bevisstgjøringen som er hele intensjonen med dokumentet. Det fins flere aktuelle artikler og 
kronikker på Khrono, men den hvor Beredskapsrådet er sitert er denne: 
https://khrono.no/beredskapsradet-ekstremisme-radikalisering/onsket-er-flere-
debattarenaer-og-storre-takhoyde-ikke-overvaking/272463.  
 

 
 

BR 8/19  Gjesteinnlegg – Ny sikkerhetslov og eventuelle konsekvenser for UH-
sektoren v/Jan Fredrik Schøyen KD 

Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
Møtedag:  27.3.2019 Informasjonsansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 

 
Schøyen understreket at ny sikkerhetslov gjelder «rikets sikkerhet» og skal bidra til beskyttelse 
mot tilsiktede (ondsinnede) hendelser. Loven har større relevans for departementene forsvar, 
justis, helse og samferdsel enn for Kunnskapsdep. Det er identifisert tre virksomheter i 
kunnskapssektoren som må vurderes mht forvalter skjermingsgradert informasjon og som derfor 
må etablere en sikkerhetsorganisasjon i henhold til loven: Forskningsrådet, Uninett og IMDi.  
Kd gjør en vurdering av om deler av øvrig UH-virksomheter forvalter skjermingsgradert 
informasjon, og kommer tilbake når vurderingen er gjort for evt videre oppfølging. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltaksplan-ekstremisme/id2629514/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltaksplan-ekstremisme/id2629514/
https://khrono.no/beredskapsradet-ekstremisme-radikalisering/onsket-er-flere-debattarenaer-og-storre-takhoyde-ikke-overvaking/272463
https://khrono.no/beredskapsradet-ekstremisme-radikalisering/onsket-er-flere-debattarenaer-og-storre-takhoyde-ikke-overvaking/272463
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BR 9/19  Eventuelt 
 
Journalnr:  17/06797 Saksansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
Møtedag:  27.3.2019 Informasjonsansvarlig:  Anita Sandberg, Rådsleder 
 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 
 

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


