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BEREDSKAPSRÅDET  
– Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren 
 
 
REFERAT FRA MØTE 03. JUNI 2020 
Varighet: 09:00-12:00  
Sted: Videomøte via Teams 
 
Til stede: 
Rådsmedlemmer: 
Gøril Heitmann (rådsleder, Universitetet i Tromsø) 
Anita Sandberg (Universitetet i Oslo) 
Hilde Apneseth (NTNU) 
Camilla Jarlsberg (Universitetet i Agder) 
Bjørnulf Stokvik (Universitetet i Sørøst-Norge) 
Lars Erik Aas (Høgskolen i Østfold) 
Magnus Wølner(Handelshøyskolen BI) 
Ernst Sundt (Noroff Høyskole/Fagskolerådet)  
Sonja Dyrkorn (Universitetet i Bergen) 
Marianne Andenæs (Samskipnadsrådet) 
Felipe F. Garcia (NSO) - vara 
 
Sekretariat:    
Marit Boyesen (faglig sekretariatsleder, UiS) 
Inghild Marie Mjelva (kontorsjef, UiS) 
    
Gjester: 
Jorid Bodin (Sikresiden) (til sak 12/20) 
Randi Utstrand (NTNU) (til sak 13/20) 
 
Forfall:  
Maria Halvorsen (NSO) 
Finn Skogum (Utdanningsdirektoratet) 
Christian T. Bjørnø (Folkehøgskolerådet) 
Camilla Jarlsberg (Universitetet i Agder) 
Herleif Sandbakken (Forskningsrådet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

BR 10/20   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  03.06.20 Saksansvarlig: Gøril Heitmann, rådsleder 
 
Gøril Heitmann ønsket velkommen til årets andre Beredskapsrådsmøte.  
Spesielt velkommen til Marit Boyesen som har tatt over som midlertidig faglig sekretariatsleder. 
 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 
BR 11/20  Godkjenning av referat fra rådsmøte 23.04.2020  
 

Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  03.06.20 Saksansvarlig: Gøril Heitmann, rådsleder 
 
Referatet godkjennes. 

 

BR 12/20  Sikresiden 
 

Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  03.06.20 Saksansvarlig:  Jorid Bodin, leder Sikresiden 
  

Jorid Bodin, daglig leder ved Sikresiden, fortalte siste nytt fra Sikresiden.  

Innhold og løsninger i Sikresiden lages på dugnad. Noen institusjoner er faste bidragsytere, ellers 
kalles andre inn ved behov. 

I koronasituasjonen – valgte Sikresiden å snu seg rundt kjapt og lage en ny «knapp» for korona. 
Mange sider ved den «nye hverdagen» er utdypet gjennom lenker til relevante forhold – fysiske, 
psykiske og praktiske sider ved UH-livet. 

En 4 min introfilm om Sikre siden er lansert i våres. Filmen gir god informasjonsstøtte når 
Sikresiden skal presenteres på nye arenaer og overfor nye mål grupper.  

Etterspørselen etter bidrag til selvmordsforebygging har vært stor fra starten av i Sikresiden-
arbeidet. Et vanskelig tema - som det har tatt tid å utforme kvalitetssikret innhold til. Den nye 
knappen ble presentert på WebiNord i april.. 

Tilbakemeldinger fra studentene viser at Sikresiden bør satse på spill som en viktig inngang til å 
skape personlig handlingskompetanse. Det å spille fører til at man trener på det man trenger å 
lære. Fadderspill ble pilotert i fjor sommer. Svært positiv respons. Fra sommeren 2020 blir det 
tilgjengelig for alle Sikresidens medlemmer. Konkurranseelementet er viktig.  Premier for gode 
resultater har som effekt at mange spiller flere ganger – og således gir noe av den drillingen det 
kreves for å oppnå personlig handlingskompetanse. Generelt koster det noen lisenskroner pr 
spiller. Gode avtaler gjør at prisen pr. spiller er lav.  
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Sikresiden har anskaffet mye presentasjons- og informasjonsmateriell. Malene - som kan lastes 
ned fra «hamburgeren» (strekene øverst i høyre hjørne) gir mulighet for gjenkjennelig Sikresiden 
design sammen med lokal logo. Tilgjengelige produkter er bl.a. buttons, håndgele (antibac), 
kameradeksler og roll ups. Alle Sikresiden medlemmer kan ta kontakt for innkjøp til egen 
organisasjon.  

Personvernsspill er etterspurt og under utvikling – og redaksjonen ønsker å ha dette klart til 
sikkerhets måneden i oktober.  

Sikresiden avholder et Webinar 11. juni. Webinar er en erstatning for planlagt årlig seminar for 
alle Sikresiden-kontaktene. I tillegg til disse ønsker man gjerne deltakelse fra flere som er engasjert 
i Sikresiden-tematikk – så som – ressurser fra HMS-enheter, sikkerhetsrådgivere, 
kommunikasjonsressurser, personvernombud, samskipnader, studentledelse m.fl. Invitasjon er 
vedlagt referatet. 

Innspill til Sikresiden fra NSO; send informasjon som man ønsker studentene skal vite om, også til 
NSO, de kan sende videre.  

 

Beredskapsrådet takker for presentasjonen.  

 

BR 13/20   Eksportkontroll – status arbeidsgruppe 

Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  03.06.20 Saksansvarlig:    Randi Utstrand, NTNU 

 

Randi Utstrand, som blant annet arbeider med eksportkontroll ved NTNU, leder Beredskapsrådets 
arbeidsgruppe om Eksportkontoll. Hun fortalte om status for arbeidet i denne arbeidsgruppa. 
Representantene i denne arbeidsgruppen er: Randi Utstrand (leder), Johan Løberg Tofte (UiO), 
Bjørnulf Stokvik (USN), Jim Kennth Finstad (UiA), Herleif Sandbakken (Forskningsrådet), Marit 
Boyesen. 
 
Kjernen i dette arbeidet er at norsk kunnskapssektor trenger felles håndtering av temaet, 
avgrensninger av dette arbeidet og hvor langt inn i dette skal man gå; forskning, personvern, 
informasjonssikkerhet. Spørsmål som arbeidsgruppen har stilt seg er blant annet; hvem er 
målgruppen? Forskeren, ledere eller institusjoner. Eller kanskje alle?  
Interessenter: KD, UNIT, UD, PST. Flere: næringslivets sikkerhetsorganisasjon, FFI, 
Kongsberggruppen m flere etter hvert. Arbeidsgruppen tar kontakt de fire store.  

- Man legger stor vekt på å lage et godt mandat, og de har kommet frem til at målet er at de ønsker 
å lage en veileder for sektoren. Arbeidsgruppen legger vekt på å konkretisere mandatet og foreslår 
å lage en veileder for sektoren. Det vurderes videre å lage maler for verdivurdering, mal for 
risikovurdering ift. lisensplikt og mal for tiltakskort dersom man får en hendelse. Slik det ser ut nå 
ønsker man å være ferdig med dette arbeidet innen utgangen av 2020?  
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Tips og kommentarer til presentasjonen fra rådet. Ta kontakt med UNIT slik at dere ikke gjør 
dobbeltarbeid. Flere er enige i at ledere er viktig målgruppe. Flott å lage en veileder. Husk også at 
denne problematikken også kan gjelde internt, man kommer inn i en stilling og så går videre 
internt, men uten å sjekke noe mer. Ønske om å sette opp en vitenskapelig referansegruppe som 
kan man kan kalibrere veilederen mot. Det kom frem forslag til navn på personer som kan sitte i 
en referansegruppe. 

Beredskapsrådet vil få høre mer om dette arbeidet på de neste møtene. Endelig resultat  på første 
møte over jul.  

 
Beredskapsrådet takker for presentasjonen. Rådet ser frem til å følge dette arbeidet videre.  
 

BR 14/20 Korona pandemien – erfaringsoppsummering vedr. beredskapsarbeidet 

Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  03.06.20 Saksansvarlig:  Anita Sandberg,  Rådsmedlem 

 
Anita Sandberg presenterte forslag for videre arbeid med koronasituasjonen på bakgrunn av 
erfaringene som ble delt på forrige møte. Anita minnet om at ifølge mandatet er det en viktig 
oppgave for rådet å legge til rette for at det kan utvikle seg en samordnet praksis i sektoren på 
områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom 
virksomhetene.  
Man ønsker å lage en erfaringsoppsummering, ikke en rapport eller evaluering. Innsamling av 
informasjon blir gjennomført fram til høsten med en ambisjon om å presentere oppsummeringen 
på november-møtet.  
Det vil bli utarbeidet en intervjuguide, og gjennomført intervjuer i månedsskiftet 
august/september. I forhold til hvilke spørsmål og tema man skal spørre om, så er noe klart 
allerede; Roller i lokal håndtering, bruk av verktøy – spesielt CIM, og samhandling mot lokale 
aktører. I innspillsrunden på møtet ble det tydelig etterspurt at KDs rolle og UHR sin rolle blir tatt 
inn i erfaringsoppsummeringen. 
Det kom fram at de fleste organisasjoner vil gjennomføre intern (underveis-) evaluering av 
håndteringen av pandemien. Noen vil gjennomføre dette med eksterne ressurser. 
 
 
Beredskapsrådet takker for presentasjonen og støtter forslaget til gjennomføring av 
erfaringsoppsummering med de innspill som framkom i møtet. Rådet ser frem til å følge dette 
arbeidet videre. 
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BR 15/20   Mål og tiltaksplan for Beredskapsrådet 2017-2020 
 
Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  03.06.2019 Saksansvarlig:  Gøril Heitmann, Rådsleder 
  
Gjennomgang av den vedlagte målsetning for Beredskapsrådet. Rådets nye leder Gøril 
Heitmann ser på mål og tiltaksplan for Beredskapsrådet. Hva er status og hva er fokus videre? 
Ønsker at sekretariatet skal jobbe med å oppdatere status for dette dokumentet til neste møte i 
september, samt legg til nye punkter – korona og eksportkontroll.  
 

 Rådet takker for gjennomgangen. 
 

BR 16/20  Orienteringssaker 

 
Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  03.06.20 Saksansvarlig:  Marit Boyesen, sekretariatsleder 
 

a) Beredskapsrådets konferanse 2021: Hvordan plukker vi opp tråden videre? Fortsett 
der vi slapp i 2020, men samme programkomite etc.? 

Programkomiteen ved Hilde og Lars Erik ønsker å fortsette neste år og har klart 
programmet som ikke ble brukt i 2020. Rådet støtter at de forsetter og arbeider videre med 
de programmet de har. Lars Erik tar kontakt med Anja Hem i KD for å opprette kontakt. 
Marit Boyesen blir med fra sekretariatet i programkomiteen. 

 

b) Økonomi – Beredskapsrådet: Kort orientering om status for regnskap og budsjett for 
Beredskapsrådets sekretariat. 

 
Sekretariatet for BR har et budsjett for 2020 på kr 1.280.000. Lønnsutgifter utgjør 1 mill til 
leder, professor II og administrativ støttefunksjon. Det resterende er driftsmidler basert på 
et mindreforbruk  i oppstartsåret 2017. 

 
c) Innspill fra Bjørn Ivar Kruke: Hvordan er status på beredskap i kunnskapssektoren? 

Hvor mange ansatte i sektoren kjenner til egne beredskapsplaner og hvilke krav som 
stilles i en beredskapssituasjon? Bør vi kjøre en questback? Er dette noe rådet ønsker 
at sekretariatet skal jobbe videre med? 
 

Rådet takker for interessen, men konkluderer med at dette ikke er ønskelig på dette 
tidspunktet.  
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d) Tiltakslisten – Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig 
ekstremisme: Oppfølging våren 2021  
 

Tiltakslisten må jevnlig revurderes og revideres med bakgrunn av endringer i 
trusselsituasjonen og samfunnet generelt. Etter forslag fra Professor II ADN gjennomføres 
dette i 2021. Dette støttes. 

 

e) Ny utlysning av stilling som faglig leder av sekretariatet: orientering om status.  
 

Utlysningsteksten er i prosess. Lyses ut som en førsteamanuensisstilling. KD og leder av BR 
får denne til gjennomlesning før publisering.  

 

f) Fysisk møte 25. november? Lokalisering av møte. 
 

Rådet foreslår med forbehold om smittevern-situasjonen, at møte 25. november arrangeres 
i Oslo. Lokalisering kan være UiO, OsloMet, BI. 
Valg av sted klargjøres innen neste møte i rådet. 

 

BR 17/20  Eventuelt 
 
Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  03.06.20 Saksansvarlig:  Gøril Heitmann, Rådsleder 
 

Spørsmål fra sekretariatet bed Marit Boyesen- vdr. Sak 30/19 på møte 16.12.2019. 
Riksrevisjonen har sendt et spørrebrev (med 43 spørsmål) til alle offentlige 
høgskoler og universitet. Skal vi følge opp noe fra denne saken? Er den avsluttet?  
Rådet ønsker å få oppsummeringen fra NOKUT/riksrevisjonen, om en av de kan 
presentere dette for oss? NOKUT har tidligere hatt presentasjon for rådet om 
hvordan de utøver ansvaret for oppfølging av sikkerhet og beredskap. Hvordan de 
metodisk følger opp dette og om de ar endret på noe nå? Hvordan de jobber med 
det de har samlet inn.? Sekretariatet kontakter og følger opp dette. 

 
 
 
(sign.)       (sign.) 
Gøril Heitmann    Marit Boyesen  
rådsleder      sekretariatsleder  
 


