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MØTE I RÅD FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I KUNNSKAPSSEKTOREN 
(BEREDSKAPSRÅDET), STAVANGER 12. MARS 2018, REFERAT 

Tilstede:  

• Anita Sandberg (UiO) 
• Roar Nese (UiB, vara, ankom kl 11.10) 
• Bjørnulf Stokvik (HSN) 
• Solveig R. Svendsberget (UiA) 
• Lars Erik Aas (HiØ, ankom 11.40) 
• Brage Roalkvam (Noroff Fagskole AS) 
• Ernst Sundt (Noroff Høyskole) 

• Christian Tynning Bjørnø 
(Folkehøgskolerådet) 

• Naomi Røkkum (Samskipnadsrådet) 
• Wenche Nilsen (BI, ankom 11.40) 
• Norun Eide (UDir) 
• Hilde Apneseth (NTNU, ankom 11.40) 
• Sindre Bø, Marianne Gjerlaugsen og 

Bjørn Ivar Kruke (alle UiS). 
 

Observatører kl 11.25-12.10: Carina Andersen og Ine Beate Skogerbø Feed (masterstudenter  
   ved samfunnssikkerhet, UiS). 

 
Forfall: Sissel Haugdal Jore (UiS), Sonja Dyrkorn (UiB), Odd Arne Paulsen (UiT). 

 
 

Agenda: 
  

1. Rådets leder og møteleder Anita Sandberg ønsket velkommen til forsinket møtestart kl. 
10.25. Rekkefølgen på sakene ble vedtatt endret av hensyn til forsinkede rådsmedlemmer 
(værårsaker). 
 
 

2. Studentrepresentant i rådet  
Det var full tilslutning til forslaget om at rådet bør suppleres med en studentrepresentant. 
Sekretariatet retter en henvendelse til KD vedrørende saken, som følges opp mot Norsk 
Studentorganisasjon NSO (som oppnevner en fast eller assosiert studentrepresentant, 
fortrinnsvis for 2 år). 
 
 

3. Årsrapport for rådets arbeid, 2017  
Rådet ga sin tilslutning til utkastet, med de rettelser som ble foreslått vedrørende 
medlemsoversikt, konferanse og oppsummerende refleksjoner. Revidert versjon oversendes 
KD innen fristen. 
 
 

4. Faglig innlegg fra Torstein Nielsen, beredskapssjef i Stavanger kommune (kl 11.25-12.10). 
Nielsen holdt en presentasjon av beredskapsarbeidet i Stavanger kommune (vedlagt), og 
samarbeid med relevante aktører som helse- og sosialtjenester, blålysetatene og 
Universitetet i Stavanger. Noen kulepunkt fra hans innlegg: 
• SAMVER - samordningsgruppe mot voldelig ekstremisme i regionen - hvor blant annet 

Rogaland fylkeskommune, kommunen, PST og politiet er representert. Flere kommuner 
har ytret ønske om å delta i initiativet, et mulig alternativ er 3 slike fora i Rogaland 
(nord, Stavanger-området, og sør). I disse prosessene er bygging og bevaring av tillit 
avgjørende. SLT (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) bør 
være tett på SAMVER i de kommunene hvor dette fins. 

• Behovet for å tydeliggjøre ansvaret den enkelte aktør har for å ta vare på seg selv ved 
kritiske hendelser. Stavanger kommune har formidlet til relevante institusjoner som UiS 
at de som arbeidsgiver har ansvaret for å håndtere hendelser i akuttfasen frem til 
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kommunen har fått på plass sin beredskapsorganisasjon som skal håndtere kritiske 
hendelser (som EPS – evakuerte- og pårørendesenter). Eksempler: Hvilken beredskap har 
man for studenter på utvekslingsreiser? Hvordan defineres pårørende og hvilken 
beredskap har man for dem? Hvor godt trent er skrankepersonellet?  

• Flere parter er nå flinkere enn før til å øve på kritiske hendelser, men det er behov for 
bedre samordning og avtaler mellom aktørene. Det er også viktig å øve på reelle 
hendelser som kan ha mindre konsekvenser, men forekomme hyppigere.  

• Kommunesektoren – i hvert fall Stavanger kommune – har en vei å gå når det gjelder 
samarbeid med UH-sektoren om beredskap og krisehåndtering. Campus ble beskrevet 
som «en egen bydel» som på langt nær får like stor oppmerksomhet fra kommunen som 
vanlige bydeler. 

• Det er mange som melder inn bekymring, men de alvorligste varslene kommer fra 
politiet selv. Nielsen var nøye på å skille mellom varsling/bekymringsmeldinger og 
angiveri. 

 
 

5. Referat fra forrige møte – oppfølging/innspill til forbedringer neste referat  
Følgende aksjonspunkt manglet presisering i referatet/i agendaen: Sekretariatet var bedt 
om å forberede et agendapunkt til møtet 12. mars, som forberedelse og diskusjon av 
oppfølging av agendapunktene om innhenting av kunnskapsgrunnlag: Hva slags kunnskap skal 
innhentes, hvor og av hvem (i Målsetninger for Beredskapsrådet)? Naomi Røkkum har sendt 
epost til sekretariatet med eksempel på type kunnskapsinnhenting som etterspørres, denne 
samt innspill på rådsmøte vil bli lagt til grunn for videre arbeid. 
 
 

6. Konferansen i Stavanger 5. januar 2018: Forebygging av radikalisering og voldelig 
ekstremisme 
Erfaringer fra årets konferanse: Både deltagere og rådets medlemmer ga gode 
tilbakemeldinger på årets konferanse. Følgende suksesskriterier ble nevnt: 
• Kunnskapsministerens deltagelse og tale 
• Gode foredragsholdere/godt forarbeid 
• Deltagere fra ulike aktører/institusjoner 
• Tidsmessig plassering i forhold til samfunnssikkerhetskonferansen 
• Passende lokaler 
• UiS’ kommunikasjonsavdeling gjorde en god jobb med å promotere og skaffe 

mediedekning. 
 
Følgende forbedringspunkter ble nevnt:  
• Mer tid til spørsmål og dialog fra salen (lenger paneldebatt eller færre i panelet) 
• Mulighet for tilbakemelding etter avholdt konferanse 
• Sosialt møtepunkt for deltagerne ved arrangering i tilknytning til 

Samfunnssikkerhetskonferansen. 
 

Videre oppfølging:  
En arbeidsgruppe bestående av Norun Eide, Roar Nese og Solveig Svendsberget utarbeider 
innen oktober 2018 forslag til/tar utgangspunkt i revidert Nasjonal veileder for forebygging 
av radikalisering og voldelig ekstremisme, som gir anbefalinger til kunnskaps-/UH-sektoren 
om oppfølging av bekymringer knyttet til studenter og radikalisering/voldelig ekstremisme. 
Arbeidsgruppen foreslår også hvordan dette kan innlemmes i sikresiden.no, f.eks med en ny 
varslingsknapp (kontaktperson Jorid Bodin).  

  

mailto:Jorid.Bodin@hioa.no
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• Sted for neste års konferanse:  
Tre alternative forslag ble lansert: UiS (i tilknytning til Samfunnssikkerhetskonferansen), 
ulike steder (temaavhengig), eller av KD i Oslo (med støtte fra rådet på markedsføring 
og alt innhold). Hvilket alternativ som velges avklares med KD. 

 
• Tema for neste års konferanse, to forslag ble diskutert: 

i. IT-sikkerhet, personvern, GDPR, beredskap knyttet til data – svært aktuelle og 
viktige tema i mange henseender. 

ii. Lokal samordning/samhandling, kriseøvelser i mindre skala dimensjonert etter 
størrelse på hendelse og institusjon samt lokalt planverk. Rådet bør bidra til at 
aktørene øver på små og store scenarioer som kan forekomme. Særlig fokus på 
skrankepersonell og 1.linjen i akuttfasen. Hensikten er at UH-sektoren tar eierskap 
til egen beredskap.  

Alternativ ii ble valgt for 2019-konferansen og programkomitè ble: Wenche Nilsen, Lars Erik 
Aas og med Roar Nese som tilleggsressurs. Sekretariatet har en sentral og viktig rolle i alle 
deler av arbeidet med konferansen. 

 
7. Hvilke mål skal rådet ha, hva skal rådet jobbe med – og hvordan?  

Utkast til mål og tiltak: Rådet ga sin tilslutning til revidert utkast, med de rettelser som ble 
foreslått vedrørende punkt 1.0 og 5.0, samt dokumentversjon. Rådsmedlemmene ble gitt en 
ukes frist til å sende eventuelle merknader til sekretariatet, før revidert dokument (versjon 
1) sendes ut. Målene er foreslått publisert på nettsidene, gjerne med illustrasjoner. 
Følgende tiltak/aktiviteter ble diskutert: Dreiebøker, nettverksmøter i tilknytning til rådets 
konferanse, samt ROS-analyser. Rådet anbefaler at institusjonenes oppfølging av KDs 
føringer i tildelingsbrevene behandles i institusjonenes styrer.  
Følgende tiltak/aktiviteter ble prioritert: 
• Innhenting av kunnskapsgrunnlag. Forslag til hvordan dette kan følges opp (i detalj) 

legges frem i neste møte. 
• Kartlegging av formelle og uformelle nettverk innen beredskap og krisehåndtering, 

lokalt, regionalt, nasjonalt og i ulike kanaler. Et langsiktig arbeid som sekretariatet gjør 
fortløpende. Vurdere om slike nettverk promoteres via våre kanaler. 

 
 
8. Utkast til markedsføringsplan for rådet 

Rådet ga sin tilslutning til revidert utkast, med de kommentarer som fremkom i møtet 
vedrørende sosiale medier, talsperson og sikresiden.no (sistnevnte som samarbeidsarena). 
Revidert markedsføringsplan ettersendes med utkast til referat. Det initieres en prosess 
mellom Sikresiden.no og Beredskapsrådet på et egnet tidspunkt for å undersøke hvordan et 
framtidig avtalt samarbeid kan utformes.  
 
 

9. Sted for neste møte 
Sted for neste rådsmøte besluttes etter at det er avgjort hvor neste års konferanse blir 
gjennomført. Alternative forslag var Gardermoen/Oslo eller Bergen. 
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10. Oppsummering, konklusjoner og innspill til agenda for neste møte 
Agendapunkter i neste møte, 28. mai: 
• Videre planlegging av neste års konferanse. 
• Oppfølging av Målsetninger for Beredskapsrådet: Innhenting av kunnskapsgrunnlag, 

alternativer og gjennomføring: Hva slags kunnskap skal innhentes, hvordan, av hvem?  
• Forslag om gjennomføring av tema-øvelser tas opp som agendapunkt i neste møte. 
• Forslag om workshop/internseminar høsten 2018 (møtepunkt med aktuelle aktører som 

DSB, NSM, PST med flere) tas opp som agendapunkt i neste møte. 
• Forslag til faglig tilknytning til Øvelse Nord i Bodø. Øverste ledelse i UH-sektoren kan få 

et treffpunkt i tilknytning til Øvelse Nord. Beredskapsrådet inviterer til samarbeid med 
Øvelse Nord på dette punktet for å undersøke potensialet for et fast beredskapsfaglig 
forum i anledning øvelsen. Hensikten er (igjen) å stimulere til lokal samordning og 
samarbeid og skape eierskap og ledelsesforankring til beredskap og krisehåndtering. 

• Punkt 5 på agendaen, Anita Sandbergs planlagte faglige innlegg i møtet 12. mars utgikk 
av tidshensyn, og utsettes til neste møte. 

• Solveig Svendsberget informerer om «Scholars at risk» i neste møte. 
 
 

11. Eventuelt  
• Nettverk for private høyskoler NPH (som oppnevnte medlemmer fra private høgskoler til 

rådet) ble nedlagt fra og med januar 2018. Sekretariatet følger opp i forhold til KD når 
det gjelder videre oppnevninger av medlemmer til rådet. 

• Øvelse Nord markedsføres på rådets nettsider. 
• Brage Roalkvam trer ut av rådet fra og med neste møte. Informasjon om ny representant 

for nasjonale fagskoler ettersendes. 
 
 

Stavanger, 19. mars 2018  
  
(sign.)                          (sign.)  

Anita Sandberg                     Sindre Bø 
Leder av beredskapsrådet/              Prosjektleder for rådssekretariatet/  
Direktør for HMS og beredskap, UiO         Universitetslektor, UiS  

 


