BEREDSKAPSRÅDET
– Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren
REFERAT FRA MØTE 25. NOVEMBER 2020
Varighet: 09:00-12:00
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) frem til 11.30
Ernst Sundt (Noroff Høyskole/Fagskolerådet)
Viktoria Opsahl (NSO)
Marianne Andenæs (Samskipnadsrådet)
Hilde Apneseth (NTNU) frem til 11.00
Herleif Sandbakken (Forskningsrådet)
Magnus Wølner (Handelshøyskolen BI)
Sekretariat:
Marit Boyesen (faglig sekretariatsleder, UiS)
Inghild Marie Mjelva (sekretariat, kontorsjef, UiS)
Anja Dalgaard-Nielsen (professor II, rådet og UiS)
Gjester:
Lena Andersen (Riksrevisjonen til sak 26/20)
Frode Skogly (Riksrevisjonen til sak 26/20)
Ola Hollum (Riksrevisjonen til sak 26/20)
Espen Birkenes (Riksrevisjonen til sak 26/20)
Anita Sandberg (Universitet i Oslo)
Marie Røyksund (ny sekretariatsleder fra 1. mars 2021)
Forfall:
Sonja Dyrkorn (Universitetet i Bergen)
Christian T. Bjørnø (Folkehøgskolerådet)
Finn Skogum (Utdanningsdirektoratet)
Johan L. Tofte (Universitet i Oslo)
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BR 24/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

Journalnr: 17/06797
Møtedag: 25.11.20

Saksansvarlig:

Gøril Heitmann, rådsleder

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

BR 25/20

Godkjenning av referat fra rådsmøte 09.09.2020

Journalnr: 17/06797
Møtedag: 25.11.20

Saksansvarlig:

Gøril Heitmann, rådsleder

Vedtak:
Referatet fra møtet 9. september godkjennes.

BR 26/20

Riksrevisjonens rapport om sikkerhet og beredskap

Journalnr: 17/06797
Møtedag: 25.11.20

Saksansvarlig:

Lena Andresen, seniorrådgiver, Riksrevisjonen

Lena Andresen, Frode Skogly, Ola Hollum og Espen Birkenes fra Riksrevisjonen informerte fra
rapporten om sikkerhet og beredskap i universitets- og høyskolesektoren.
Det ble først redegjort kort for bakgrunn og metode for undersøkelsen og rapporten de nå har
skrevet.
De finner at Kunnskapsdepartementet ikke har fulgt opp alle krave i forhold til
samfunnssikkerhetsinstruksen og også overfor oppfølging i forhold til underliggende
virksomheter; blant annet i forhold til NOKUT.
Ikke alle virksomheter har gjennomført og/eller oppfølging av ROS analyse, krise og
beredskapsplaner og øvelser.
NOKUT vil være en sannsynlig instans for videre oppfølging av rapporten fra Riksrevisjonen.
Her er lenke til rapporten:
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-avsamfunnssikkerhet-og-beredskap-ved-statlige-universiteter-og-hoyskoler/
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Se ellers den vedlagte presentasjon fra møtet.
Diskusjon etter presentasjonen; – hvorfor har ikke alle virksomheter gjort det de de skal? Dette
kan vi se om vi i Beredskapsrådet kan følge opp videre i den neste tiltaksplanen som skal
utarbeides i Beredskapsrådet våren 2021.

Vedtak:
Beredskapsrådet takker for orienteringen.

BR 27/20
Journalnr: 17/06797
Møtedag: 25.11.20

Rapport fra granskingsutvalget etter angrepet på Al-Noor moskeen
Saksansvarlig:

Anja Dalgaard-Nielsen, professor II, Beredskapsrådet

Anja Dalgaard-Nielsen, professor II ved UiS og Beredskapsrådet for kunnskapssektoren, har ledet
evalueringen av politiets og PSTs håndtering av angrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum 10.
august 2019. Målet med evalueringen var å vurdere alle sider ved oppdraget, både hva som gikk
bra og hva som kunne vært gjort bedre. Evalueringen omfattet både tipshåndtering,
trusselvurdering og operativ innsats.
Anja presenterte evalueringen som ble offentlig nå i høst.
Se også den vedlagte presentasjon fra møtet.
Her er lenke til rapporten:
https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/al-noor--terrorhandlingen/evaluering_terrorhendelsen_i_baerum_01072020_original_digital.pdf
I diskusjonen etter presentasjoen kom det frem noen forslag til læringspunkter som sektoren
kan tenke over og ta med seg til videre arbeid. Disse må selvsagt gjennomgåes og evalueres
nærmere og er her forenklet fremstilt.
- Kunnskapssektoren (KS) kan også selv etterspørre og/eller sikringstiltak og spørsmål om
egen sikkerhet
- Nettverksarbeid ut over egen sektor om denne tematikken er positivit
- Sektoren bør trene og øve på ulike senarioer
- Rolle og ansavarsavklaring – dette må være tydelig
- Viktigheten av evaluere for å lære – da må det være trygge rammer
- Universiteter&høyskoler må ha dialog med lokalt politi om egen sikkerhet
- Sikre siden har mye god informasjon – bruk denne
- Viktig med korrekte stedsbeskrivelser når man ringer politiet, hvis ikke kan det lett bli
forsinkelser
- BR tidligere vedtatt å evaluere tiltaksplanen for forebygging av radikalisering og voldelig
ekstremisme i UH-sektoren (2018) etter tre år, det vil si i 2021.
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Vedtak:
Beredskapsrådet takker for orienteringen.

BR 28/20

Korona pandemien – erfaringsoppsummering

Journalnr: 17/06797
Møtedag: 25.11.2020

Saksansvarlig:

Anita Sandberg,

Universitetet i Oslo

Anita Sandberg presenterte, på vegne arbeidsgruppen som har arbeidet med
koronaerfaringsoppsummeringen, status for arbeidet og de resultater som er fremkommet etter
at intervjuene av rådsmedlemmer og av referansegruppen var
gjennomført.
Det understrekes at rapporten er unntatt offentlighet, da den etter kommentarer i møtet,
fortsatt er under bearbeidelse.
I møtet ønsket arbeidsgruppen diskusjon og innspill til følgende spørsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

På hvilken måte har dette dokumentet verdi for medlemmene i BR?
Verdi for andre utenfor BR?
Noe som bør følges opp videre i rammen av BR?
Er det tekst som bør tas ut?
Er teksten i rapporten er anonymisert i tilstrekkelig grad?
Åpen erfaringsoppsummering?

Det var enighet i møtet om at rapporten sendes ut til informantene en gang til, for å særlig se på
punkt 4 og 5. Arbeidsgruppen arbeider videre med erfaringsoppsummeringen i forhold til
endelig fremstilling.
Rådet takker for gjennomgangen og for de innspill som fremkom i møtet.

BR 29/20
Journalnr: 17/06797
Møtedag: 25.11.20

Orienteringssaker

Saksansvarlig:

Marit Boyesen, sekretariatsleder

a) Eksportkontroll – status arbeidsgruppe. Kort orientering om status for
arbeidet med veilederen.
Utenriksdepartementet arbeider med nye retningslinjer for
eksportkontroll som vil legges til grunn for veilederen. Veilederen
ferdigstilles når nye retningslinjer er vedtatt.
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b) Utlysning av stilling som faglig leder av sekretariatet. Orientering om
status for ny sekretariatsleder og status for midlertidig
sekretariatsleder.
Presentasjon av ny leder av sekretariatet, Marie Røyksund. Marie har
takket ja til stillingen og tiltrer 1. mars. 2021. Hennes faglige bakgrunn
er innenfor samfunnssikkerhet med en ph.d. i Risikostyring og
samfunnssikkerhet fra UiS.
Midlertidig sekretariatsleder Marit Boyesen har gått av med pensjon 1.
november, men følger opp sakene hun er involvert i i Beredskapsrådet
inntil ny sekretariatsleder Marie Røyksund tiltrer 1. mars.
c) Beredskapsrådets konferanse - status
Det er ikke avklart hvordan format konferansen blir i våren 2021. Vi er i
dialog med Øvelse Nord og Nord Universitet om hvordan de ser for seg
konferansen, i og med at dette i år skulle være et samarbeid.
Arbeidsgruppen jobber videre med program og innhold. Konferansen
blir 27. april 2020.
d) Møtedatoer våren 2021 – møte 17. februar – samt fysisk møte i
tilknytning til konferansen? Første møte våren 2021 blir 17. februar.
Datoer for resten av året komme vi tilbake til.

e) UiS – nye nettsider
Universitet i Stavanger, som er vertskap for sekretariatet for
Beredskapsrådet og som også har Beredskapsrådet hjemmesider på
sine sider, har nylig fått nye nettsider. UiS sine nye hjemmesider er
fortsatt under utvikling og har ikke fått endelig utsende, lenker eller
innhold enda. Det jobbes videre med dette.

BR 30/20
Journalnr: 17/06797
Møtedag: 25.11.20

(sign.)
Gøril Heitmann
rådsleder

Eventuelt

Saksansvarlig:

Gøril Heitmann, rådsleder

(sign.)
Marit Boyesen
sekretariatsleder
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