MØTE I RÅD FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I KUNNSKAPSSEKTOREN
(BEREDSKAPSRÅDET), OSLO 21. NOVEMBER 2017, REFERAT
Møtte: Anita Sandberg (UiO), Roar Nese (UiB, vara), Bjørnulf Stokvik (HSN), Solveig R.
Svendsberget (UiA), Lars Erik Aas (HiØ, kom 10.15), Brage Roalkvam (Noroff Education
AS), Odd Arild Netland (Folkehøgskolerådet), Naomi Røkkum (Samskipnadsrådet),
Wenche Nilsen (BI), Norun Eide (UDir), Hilde Apneseth (NTNU), Sissel Haugdal Jore (UiS),
Marianne Gjerlaugsen (UiS).
Forfall: Willy Røed (UiS), Sonja Dyrkorn (UiB), Ernst Sundt (Noroff University College), Odd Arne
Paulsen (UiT).

Agendapunkter:
1. Rådets leder Anita Sandberg ønsket velkommen.
2. Referat fra forrige møte – oppfølging/innspill til forbedringer neste referat
Positivt med litt detaljerte referater.
3. Konferansen i Stavanger 5. januar 2018: Forebygging av radikalisering og voldelig
ekstremisme
Rådet ga sin tilslutning til programmet for konferansen, med de kommentarer som fremkom
i møtet vedrørende tidsramme, rekkefølge og paneldebatt. Rådet hadde følgende innspill til
markedsføring av konferansen: Det bør utformes et målrettet informasjons-/nyhetsbrev,
som kan spres til ledelse og aktuelle fora i sektoren, samt informeres om av KD.
4. Faglig innlegg fra Lars Gule
Lars Gule holdt et innlegg om sin forskning på ekstremisme, blant annet med fokus på
forebygging. Han diskuterte utfordringer ved UH-sektorens rolle i forebygging av
radikalisering i forhold til ytringsfrihet og akademisk frihet, menneskerettigheter,
demokrati og likestilling. Debatt, kunnskap og dialog er viktige faktorer i dette arbeidet,
samt skjønn. Det er et behov for å synliggjøre institusjonenes verdigrunnlag. Rådets
oppfølging kan blant annet være i form av å bygge opp en kompetansebase av fagpersoner
man kan henvende seg til og oversikt over relevante kurs. Konkrete hendelser bør
dokumenteres (presedens).
5. Hvilke mål skal rådet ha, hva skal rådet jobbe med – og hvordan skal rådet jobbe? Utkast
til mål, tiltak mm:
Rådet ga sin tilslutning til utkastet, med de kommentarer som fremkom i møtet vedrørende
relevante kurs, søkefunksjon på nettsidene, begrepsforklaringer/ordbok, ekspert-/
kunnskapsdatabase, offentlig deling av informasjon, erfaringsutveksling, private versus
offentlige institusjoners behov, aktører som kan bistå i forbindelse med øvelser, samt
risikoforståelse/sikkerhetskultur i akademia/ansvarserkjennelse i ledelsen. Målene må være
operasjonaliserte (være målbare). Arbeidsgruppen bearbeider utkastet på bakgrunn av de
innspill som kom i møtet, før sekretariatet ferdigstiller. Utkastet gjennomgås i neste møte,
bl.a. punkt 5.1. Hvilke deler av dokumentet som skal publiseres på nettsidene avklares i
neste møte.

6. Utkast til markedsføringsplan for rådet
Rådet ga sin tilslutning til utkastet, med de kommentarer som fremkom i møtet vedrørende
tittel, distribusjonskanaler, markedsføringsmateriell, talsperson, private
aktører/kommersielle interesser, samt suksessformularer. Markedsføringsplan revideres
ihht de innspill som kom i møtet, og legges frem til ny gjennomgang i neste møte.
7. Oppsummering, konklusjoner og innspill til agenda for neste møte
Tidspunkt for møtene i 2018 fastsettes på bakgrunn av en Doodle-undersøkelse blant
rådsmedlemmene (4 møter planlagt totalt). Mandager foretrukket møtedag.
Beredskapsrådet skal hver gang ha minst en bidragsyter som gir kompetanspåfyll, minimum
en ekstern gjest, gjerne også en fra rådet.
Agendapunkter i neste møte:
• Evaluering av konferansen.
• Gjennomgang av målsetninger for rådet, inkludert prioriteringer av aktiviteter
(forslag til prioriterte aktiviteter forberedes av sekretariatet: Hva slags kunnskap
skal innhentes, hvor og av hvem?). KD inviteres til møtet for å gi en oversikt over
kunnskapsbehovet i sektoren.
• Gjennomgang av revidert markedsføringsplan for rådet.
• Forslag til faglig innlegg fra UiA; informasjonssikkerhet og erfaringer fra samarbeid
med PST (forskersaken).
8. Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Stavanger, 4. desember 2017
(sign.)
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Leder av beredskapsrådet/
Direktør for HMS og beredskap, UiO

Sissel H. Jore
Styringsgruppen for rådssekretariatet/
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