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BEREDSKAPSRÅDET  
– Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren 
 

 

REFERAT FRA MØTE 17. FEBRUAR 2021 
Varighet: 09:00-11:00  
Sted: Videomøte via Teams 
 
Til stede: 
Rådsmedlemmer: 
 
Gøril Heitmann (rådsleder, Universitetet i Tromsø)  
Camilla Jarlsby (Universitetet i Agder)  
Bjørnulf Stokvik (Universitetet i Sørøst-Norge)  
Lars Erik Aas (Høgskolen i Østfold)  
Ernst Sundt (Noroff Høyskole/Fagskolerådet)  
Hilde Apneseth (NTNU)  
Magnus Wølner (Handelshøyskolen BI)  
Johan L. Tofte (Universitet i Oslo) 
 
Sekretariat:    
Inghild Marie Mjelva (sekretariat, UiS) 
 
Gjester: 
Marie Røyksund (ny sekretariatsleder fra 1. mars 2021) 
Randi Utstrand (NTNU, sak 3/21) 
 
Forfall:  
Sonja Dyrkorn (Universitetet i Bergen)  
Finn Skogum (Utdanningsdirektoratet) 
Herleif Sandbakken (Forskningsrådet)  
Christian T. Bjørnø (Folkehøgskolerådet)  
Viktoria Opsahl (NSO)  
Tord Øverland for Marianne Andenæs (Samskipnadsrådet) 
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BR 1/21   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Journaln:  17/06797   
Møtedag:  17.02.21 Saksansvarlig: Gøril Heitmann, rådsleder 

 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 
 

BR 2/21  Godkjenning av referat fra rådsmøte 25.11.2020  
 

Journaln:  17/06797   
Møtedag:  17.02.21 Saksansvarlig: Gøril Heitmann, rådsleder 

 
 

Vedtak: 
Referatet fra møtet 25. november godkjennes. 
 

 
 

BR 3/21  Eksportkontroll – status 

Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  17.02.21 Saksansvarlig:    Randi Utstrand, NTNU 

 
Rådet fikk en orientering om status for arbeidet, utfordringer og tanker rundt tidspunkt for 
publisering av en veileder for eksportkontroll, ved leder for arbeidsgruppen, Randi Utstrand. 

 
Arbeidsgruppen har laget klart et utkast til en veileder for sektoren, men det gjenstår fremdeles 
arbeid med kap. 4 som er den praktiske delen av veilederen. De får blant annet hjelp til 
verdivurderinger, med mere, av Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM). Utkastet har nå vært på en 
vid første høringsrunde. Ønsket og målet er å ha et forslag klart til endelig utkast til etter påske.  
 
Av tilbakemeldingene fra høringen kommer det frem en anbefaling fra UD om å avvente 
publisering av endelig utkast til etter UD har oppdatert sine retningslinjer på denne tematikken. 
Arbeidsgruppen anbefaler ut ifra flere argumenter, blant annet at sektoren ønsker at dette 
kommer nå, at dette arbeidet sluttføres og at veilederen heller oppdateres snarlig når 
retningslinjene hos UD oppdateres. Den bør og må uansett oppdateres når noe endres i ulike 
retningslinjer og forutsetninger, både hos UD og andre.  
 
Vedtak:  
Beredskapsrådet gir støtte til målet for arbeidsgruppen, om å følge den oppsatte tidsplanen for 
veilederen, med publisering etter påske. Rådet og sekretariatet kan bistå med å gjøre den kjent 
når den er klar.  
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BR 4/21  Utfordringer med å utvikle en samordnet praksis innen sikkerhet og 
beredskap 
 

Journaln:  17/06797   
Møtedag:  17.02.21 Saksansvarlig:  Marie Røyksund, Proactima 

 

Et av målene for Beredskapsrådet er å utvikle en samordnet praksis innen sikkerhet og 
beredskap i UH sektoren. Dette var også temaet for prøveforelesningen ved ansettelsen til 
stillingen som faglig sekretariatsleder, hvor kandidatene ble bedt om å trekke frem mulige 
utfordringer i arbeidet med å nå dette målet. Påtroppende faglig sekretariatsleder, Marie 
Røyksund, presenterte deler av forelesningen som en innledning til en felles refleksjon rundt 
følgende problemstillinger:  

1) Er de nevnte utfordringene gjenkjennelige?  
2) Hvilke utfordringer vil dere trekke frem i dette arbeidet – enten på virksomhetsnivå eller 

med hensyn til Beredskapsrådets arbeid? 
3) Hvordan løse utfordringene – hvilke muligheter finnes? 

 
 

Presentasjonen ble innledet med en overordnet betraktning om hva som kjennetegner et «godt» 
sikkerhet – og beredskapsarbeid og hvilke føringer som er gitt gjennom blant annet 
stortingsmeldinger og gjeldende styringsdokument. Videre ble noen generelle utfordringer med 
sikkerhet – og beredskapsarbeidet på virksomhetsnivå omtalt, herunder ulik begrepsbruk og 
forståelsen av disse, samt (manglende) læring og erfaringsdeling etter øvelser og hendelser. Når 
det gjelder Beredskapsrådets rolle og funksjon for å oppnå mer samordnet praksis i sektoren, ble 
det trukket frem at det kan være krevende å navigere mellom behovet for å fokusere på 
tidsaktuelle hendelser versus den langsiktige utviklingen av sikkerhet- og beredskapsarbeidet, i 
tillegg til at det er et frivillig tiltak. Hvordan kan Beredskapsrådet møte disse utfordringene? 
Hvordan legge til rette for læring? 
 
 
Rådsmedlemmene kommenterte på problemstillingene som var skissert. Kort oppsummert kan 
man blant annet si at medlemmene fant utfordringene gjenkjennelige og at det er ønske om å ha 
arenaer, gjerne lokale/regionale, for erfaringsdeling og læring. 
Det stilles også spørsmål ved BR sin rolle i dette. Vi tar innspillene med oss inn i det videre arbeid 
med strategi og tiltaksliste.  

 

Vedtak:  
Beredskapsrådet takker for orienteringen og noterer innspillene som fremkom i møtet. 
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BR 5/21  Koronaerfaringsoppsummeringen 

Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  17.02.21 Saksansvarlig:    Gøril Heitmann, rådsleder 

 
Koronaerfaringsoppsummeringen ble presentert på forrige rådsmøte i november. I etterkant av 

novembermøtet har arbeidsgruppen arbeidet med de innspillene som fremkom- og rapporten ble på ny 

sendt ut til gjennomsyn til medlemmene av Beredskapsrådet. Det er ikke kommet innspill på siste versjon 

av Koronaerfaringsoppsummeringen og rapporten vil derfor nå bli gjort offentlig.  

Eventuelle offisielle henvendelser på innholdet i rapporten skal besvares av leder av Beredskapsrådet, 

Gøril Heitmann. 

 

Sekretariatet vil sørge for at rapporten først vil bli oversendt KD før den sendes ut til sektoren via KD, 

samt til rådets medlemmer og via rådets egne publiseringskanaler. 
  

 
 
Vedtak:  
Beredskapsrådet takker arbeidsgruppen for innsatsen og godkjenner 
Koronaforingsoppsummeringen for videre formidling og publisering.   
 

 

BR 6/21  Orienteringssaker 

 

Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  17.02.21 Saksansvarlig:  Inghild Marie Mjelva, sekretariat 

 
 
a) Beredskapsrådets konferanse – status. 

Komiteen har hatt flere møter. Slik det ser ut nå blir den på 3 timer – digital konferanse – 
mest sannsynlig uke 17-18 , muligens; 27.april – men det avklares på neste møte. Jobber med 
avklaring om hvilken digital form, og med program og markedsføring, skal snart få sendt ut 
hold av datoen. Legger opp til samarbeid med Øvelse Nord og konferanse i Bodø våren 2022. 
 
 

b) Hva står på agendaen til BR videre i vår og i år? 
Sekretariatet ser frem til Marie er på plass første mars. Innkjøring og oppdatering for Marie. 
Marit Boyesen og Inghild jobber med årsrapport for 2020 – denne og økonomistatus blir lagt 
frem på neste møte/i løpet av våren. Videre står det viktigere ting på agendaen fremover: 
lage ny tiltaksliste/handlingsplan, evaluering av den gamle tiltaksliste/handlingsplanen, 
evaluering av Tiltakslista for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 
universitets- og høyskolesektoren – dette skal vi legge en plan for i samarbeid med vår 
Professor II, Anja Dalgaard-Nielsen. Jobbe videre med nettsider og sosiale medier. 
Marie informerte også om at hun ønsker å ta kontakt med Beredskapsrådets medlemmer i 
løpet av våren for å bli bedre kjent og ha en dialog om problemstillinger som vil være relevant 
for Sekretariatet / Rådet.  
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c) Møtedatoer 2021 – datoer- digitale møter?  
Så sant det lar seg gjøre mht. koronasituasjonen, så vil vi forsøke å få til et fysisk møte (på 
Gardermoen?) i september – resten digitalt.  
Møtedatoer er: 2. juni, 15. september og 24. november 2021.Det blir sendt ut 
møteinnkallinger i Outlook. 

 

 

BR 7/21  Eventuelt 
 

Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  17.02.21 Saksansvarlig:  Gøril Heitmann, rådsleder 

 
 
 
 
 
(sign.)       (sign.) 
Gøril Heitmann    Inghild Marie Mjelva 
rådsleder      sekretariat  
    sekretariatsleder  


