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BEREDSKAPSRÅDET  
– Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren 
 
 
REFERAT FRA MØTE 09. SEPTEMBER 2020 
Varighet: 09:00-11:00  
Sted: Videomøte via Teams 
 
Til stede: 
Rådsmedlemmer: 
 
Gøril Heitmann (rådsleder, Universitetet i Tromsø)  
Sonja Dyrkorn (Universitetet i Bergen)  
Camilla Jarlsby (Universitetet i Agder) Bjørnulf Stokvik (Universitetet i Sørøst-Norge)  
Lars Erik Aas (Høgskolen i Østfold)  
Ernst Sundt (Noroff Høyskole/Fagskolerådet)  
Norun Eide (Utdanningsdirektoratet) for Finn Skogum 
Viktoria Opsahl (NSO)  
Johan L. Tofte (Universitet i Oslo)  
Marianne Andenæs (Samskipnadsrådet) 
 
Sekretariat:    
Marit Boyesen (faglig sekretariatsleder, UiS) 
Inghild Marie Mjelva (sekretariat, kontorsjef, UiS) 
    
Gjester: 
Anja Sundby Hem (KD) (til sak 20/20) 
Anita Sandberg (Universitetet i Oslo) (23/20 sak d)) 
 
Forfall:  
Hilde Apneseth (NTNU) 
Christian T. Bjørnø (Folkehøgskolerådet)  
Herleif Sandbakken (Forskningsrådet)  
Finn Skogum (Utdanningsdirektoratet) 
Magnus Wølner (Handelshøyskolen BI)  
 
 
 
 
BR 18/20   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  09.09.20 Saksansvarlig: Gøril Heitmann, rådsleder 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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BR 19/20  Godkjenning av referat fra rådsmøte 03.06.2020  
 

Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  09.09.20 Saksansvarlig: Gøril Heitmann, rådsleder 
 
Referatet fra møte 3. juni godkjennes. (ta bort: Men obs. sak 17/20 ved Marit Boyesen ikke bed.) 
 

 

BR 20/20  “Guidelines to counter foreign interference in the Australian university 
sector”– har Norge behov for et tilsvarende document? 
 

Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  09.09.20 Saksansvarlig:  Marit Boyesen, faglig sekretariatsleder 
 

Guidelines vedlagt innkallingen. 

Sekretariatet er blitt kontaktet av KD med spørsmål om Norge bør lage et tilsvarende dokument 
som de har gjort i Australia. Saken har vagt interesse i flere departement og i NSM.   

Av kommentarer i møte framkom det at dette var et massivt dokument, og en stilte spørsmål om 
det var behov for dette utover eksisterende dokumenter i sektoren. Slike retningslinjer kan på den 
annen side være bevisstgjørende mht. vårt ansvar. Det bør komme klart fram at det er 
myndighetene og ikke vår sektor som må utøve kontrollen på dette feltet. 

Dokumentet vil også bli oversendt Beredskapsrådets arbeidsgruppe for eksportkontroll som vil 
vurdere om veilederen for eksportkontroll som er under utarbeidelse, eventuelt kan utvides med 
et bredere perspektiv i tråd med retningslinjene fra Australia.  

 

 Vedtak: 

Beredskapsrådet tar rapporten til orientering med de kommentarene som kom frem i møtet. 

 
 

BR 21/20   Sektor ROS og Beredskapsrådets konferanse 

Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  09.09.20 Saksansvarlig:    Anja Elisabeth Sundby Hem, Kunnskapsdepartementet 

 
a) Anja Hem fra KD orienterte om arbeidet som er satt i gang med revisjon av Sektor-ROS 

for Kunnskapsdepartementets sektor fra 2015. Revisjonen følger opp de krav som er stilt 
til sektoren i forhold til Samfunnsikkerhetsinstruksen (2017). Det finnes ikke veiledere fra 
DSB eller JD om hvordan ROS-analyse for kunnskapssektoren skal utformes. 

 
Marit Boyesen og Norunn Eide er med som eksterne i departementets arbeidsgruppe for 
revidering av Sektor-ROS. 

 
KD har gjennomgått risikosenarioene fra DSB (AKS 2019) og sjekker relevansen for 
kunnskapssektoren, og likedan mot Sektor-ROS analysen fra 2015. KD skal avstemme mot 
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hva sektoren ser av risiko – det vil bli sendt ut spørsmål om dette. En vil også se på 
senarioer der flere elementer inntreffer samtidig. 

På spørsmål om utvekslingsstudenter er innenfor sektoransvaret, er svaret at det er den 
enkelte virksomhet som har ansvaret.  

Det er ønskelig med ytterligere kommentarer og innspill til dette prosjektet.  
 

b) Anja Hem orienterte også om status for Beredskapsrådets konferanse i april 2021. 

Tre fra Beredskapsrådet har vært med i programkomiteen, samt sekretariatsleder, Anja 
og en fra Nord universitet. Dette videreføres. 

Lars Erik Aas kaller inn til nytt møte hvor man også ser på hvem som skal ha 
koordineringsansvaret.  

 

Forslag til vedtak:  
Beredskapsrådet takker for orienteringen. Rådet ser frem til å følge dette arbeidet videre. 
 

 

BR 22/20   Oversendelse av evalueringer til Koronakommisjonen 
 
Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  09.09.2020 Saksansvarlig:  Gøril Heitmann, Rådsleder 
  
Kunnskapsdepartementet har i brev datert 19.08.20 bedt sektoren om å sende inn 
sine evalueringer fra korona pandemien. Disse evalueringene skal inngå i Koronakommisjonens 
arbeid. Det ble en kort gjennomgang for å høre hva de ulike institusjonene har sendt inn. Brevet 
var kun sendt til de offentlige UH-institusjonene. 
 
Følgende eksempler ble nevnt: Standard evalueringer som ferdigstilles nå eller senere, mindre del-
evalueringer på ulike nivå, løpende evalueringer med justeringer underveis, erfaringsdeling 
underveis. 
  
Anja Hem i KD bekrefter at de har fått svar fra 16 av 21 institusjoner.   
 
Rådet takker for gjennomgangen. 
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BR 23/20  Orienteringssaker 

 
Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  09.09.20 Saksansvarlig:  Marit Boyesen, sekretariatsleder 
 

a) Mål og tiltaksplan for Beredskapsrådet 2017-2020. 
Oppdatert plan var vedlagt.  
 
Det bør være en ny gjennomgang av målene og utvikling videre når 
neste periode stater med ny 3 års plan 2021-2023, og når ny 
sekretariatsleder kommer inn. Det vi har gjort nå er å sette opp status 
for hvor langt vi er kommet med målene i forrige periode. 
 

b) Eksportkontroll – status arbeidsgruppe. Kort orientering om status for 
arbeidsgruppen. 

Vi fortsetter arbeidet og jobber blant annet med spørsmål som hvordan 
sektoren skal definere en faglig avgrensning for risikoutsatte fag. Særlig 
ift. MNT fagene. Har hatt samtaler med dekaner og andre ved NTNU og 
UiO. Hvilke fagområder bør man ha særlig risikobevissthet rundt. 
Arbeidsgruppen forsøker også å finne ut hvordan sektoren samarbeider 
med andre instanser om dette og hvem er disse instansene er. Gruppen 
har møter blant annet med PST. Etter tidsplanen for arbeidsgruppen er 
arbeidet i rute.  

c) Korona pandemien – erfaringsoppsummering. Kort orientering om 
status for arbeidsgruppen. – Prosjektplanen var vedlagt.  

Tidligere presentert – har gjennomført 6 av 8 intervjuer.   

d) Sikresiden – personvernspill. Orientering ved Anita Sandberg  
Ny måte å lære personvern på ved å spille Sikresidens Personvernspill. 
Påmelding for institusjoner innen 30.09. Fin måte å ha en Sikker 
Oktober aktivitet. Artig måte å lære litt tyngre stoff. Veldig relevant for 
ledere også. 10 000,- for en spillgruppe, men for den summen kan man 
melde på veldige mange. Pluss 40 per person. Først og fremst ute etter 
engasjerte ledere som ønsker å være med på dette. Målgruppen i 
denne omgang er ansatte, men også masterstudenter i f.eks. medisin 
og ontologi. Muligens en studentmodul senere, og kanskje sammen 
med informasjonssikkerhet. 

e) Utlysning av stilling som faglig leder av sekretariatet. Orientering om 
status.  
Innstilling klar innen 17. september. 6 søkere, flere kvalifiserte.  
 

f) Lokalisering av møte 25. november  
Ønsker et fysisk møte 25. november. Gardermoen er et forslag mht. 
smittevern. Forslaget fikk støtte. 
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Må likevel være mulig med hybrid løsning og eller overgang til digitalt 
møte på kort varsel. 
 

g) Orientering fra Riksrevisjonens spørreundersøkelse om sikkerhet og 
beredskap 
Riksrevisjonen vil holde et innlegg og presentere resultatene på 
Beredskapsrådets møte 25. november.  

 

BR 24/20  Eventuelt 
 
Journalnr:  17/06797   
Møtedag:  09.09.20 Saksansvarlig:  Gøril Heitmann, Rådsleder 
 
Ingen saker. 
 
 
 
(sign.)       (sign.) 
Gøril Heitmann    Marit Boyesen  
rådsleder     sekretariatsleder 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


