
MØTE I RÅD FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I KUNNSKAPSSEKTOREN, 
STAVANGER 29. MAI 2017, REFERAT 

Møtte: Jan Fredrik Schøyen (KD), Solveig R. Svendsberget (UiA), Anita Sandberg (UiO), 
Naomi Røkkum (Samskipnadsrådet), Odd Arne Paulsen (UiT, kom 10.30.), Sonja Dyrkorn 
(UiB, vara for Roar Nese), Norun Eide (UDir), Lars Erik Aas (HiØ), Wenche Nilsen (BI), 
Brage Roalkvam (Noroff Education AS), Ernst Sundt (Noroff University College, gikk kl 
14), Bjørnulf Stokvik (HSN), Willy Røed (UiS), Sissel Haugdal Jore (UiS), Bjørn Ivar 
Kruke (UiS), Marianne Gjerlaugsen (UiS) 

Forfall: Ida Munkeby (NTNU) og Odd Arild Netland (Folkehøgskolerådet). 
 

Agendapunkter: 

1. Marit Boyesen (rektor ved UiS) ønsket velkommen.   
 

2. Deltakerne ga en kort presentasjon av seg selv. 
 
3. Mandat og forventninger v/Jan Fredrik Schøyen, Kunnskapsdepartementet: 

Mandatet for rådet var utsendt på forhånd, men ble også delt ut i møtet.  
 

Avdelingsdirektøren ga en presentasjon av KD’s forventninger til rådet (vedlagt), sett i 
forhold til rådets mandat. UiS er tildelt sekretariatsfunsjon. En viktig forventning til rådet 
er at det utarbeides forslag til tiltak for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme 
i kunnskapssektoren. 
 
Det ble stilt følgende spørsmål til avklaring: 
• Rådets funksjon i forhold til UNINETT: deres primære fokus er informasjonssikkerhet, 

rådet favner bredere. 
• Rådets funksjon ifht de enkelte institusjoner: Effektive kommunikasjonskanaler/at man 

når ut til alle relevante institusjoner, og kan lære av hverandre. 
• Effektmål: Bør det utarbeides forslag til effektmål i senere møter? 
• Rådets funksjon i forhold til KD: Kan være naturlig høringspartner for UH-sektoren. 

 
4. Diskusjon om fokusområder – innspill fra medlemmene  

Rådsmedlemmene var i forkant av møtet bedt om å peke på tre utfordringer de mente 
rådet bør fokusere på i det videre arbeidet. Følgende overordnede tema ble spilt inn: 
 
• Oversikt over ulike aktører i sektoren innenfor sikkerhetsarbeid, arbeidsdeling/ 

samarbeid: Uninett Cert, KunnskapsCIM (dokumentasjon og kunnskapsdeling i sektoren), 
ny IKT-strategi i sektoren. Erfaringsdatabase? «Sikre siden». 

• Informasjonsflyt (vertikalt og horisontalt), kunnskapsdeling og -utvikling. ROS-analyser. 
Sosiale medier. Nettside/nyhetsbrev? 

• Informasjonssikkerhet/digital sikkerhet/hackerangrep. 
• Rådets arbeid bør være integrerbart i det daglige arbeidet. Beredskap som kultur.  
• Status for beredskapsarbeidet i sektoren, risikovurderinger. Maler? 
• Planverk og øvelser/konferanser. Møteplasser for rådet og sektoren. Kompetanseheving. 
• Varsling når hendelse oppstår: Hvem, når, hvordan? Ulike praksiser. Retningslinjer, 

opplæring? PLIVO. Lokalisasjonsvarsling. Lokalt og regionalt samarbeid. 
• Rapportering av hendelser til KD: Hvem, når, hvordan? 
• Fysisk sikring av bygningsmasse. 
• Enkeltpersoner i ubalanse. 
• Internasjonale studenter: Inn- og utreisende (informasjon på engelsk). Inkludering, 

arenaer for alle studenter.  
• Tiltak mot mobbing/utestengelse ifht sikkerhetsarbeid; forhindre radikalisering. 
• Personvern og etiske spørsmål/grenser; deling av informasjon? 



5. Valg av leder  
Anita Sandberg ble foreslått som leder for rådet, og ble valgt ved akklamasjon. 
 
6. Informasjon om konferanse om radikalisering januar 2018  
Konferansen avholdes 5. januar 2018. Sekretariatet jobber med forslag til foredragsholdere og 
setter pris på konkrete forslag fra rådet på neste møte i september. 
 
7. Avklaring av arbeidsform – hvordan lykkes med informasjonsdeling? Nettsider?  
Følgende ble foreslått: 
 
• Det ble foreslått at det tas en avgrensningsdebatt i neste møte, i forhold til prioritering og 

DSB, KS, Pod, UNINETT, NSM og andre aktørers arbeid.  
• UNINETT inviteres til det neste møtet, for å gi tilbakemelding om sitt arbeid og 

prioriteringer. 
• I det neste møtet gis det en presentasjon av arbeidet med nettsiden «Sikre siden»: 

https://www.sikresiden.no/ 
• Det ble foreslått opprettet en egen nettside for rådet, som kommunikasjonskanal. 
• KD oversender e-postadresselister over høyere utdanningsinstitusjoner til sekretariatet, for 

videreformidling av informasjon. 
• Endelig versjon av referat fra møtet kan videresendes til andre, men sendes til 

gjennomlesing/godkjenning før distribusjon utover rådets medlemmer. 
• Informasjon om eksisterende veiledere distribueres: «Veiledning i beredskapsplanlegging»  

(Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner), som ligger på Udirs 
hjemmesider: www.udir.no/beredskap 

• Handlingsplan for rådet ble foreslått som operativt mål til novembermøtet. 
 
8. Møteplan og aksjoner 

Det ble foreslått avholdt to møter i rådet til høsten, tentativt september (i Oslo) og 
november (sted ikke bestemt). Varighet og tidsrom: En dag, kl 10-15. 

Alternative datoer avklares med leder og sekretariatet, og sendes ut som en Doodle-
undersøkelse, 2-3 forslag.  

 

Stavanger, 31. mai 2017 

 

(sign.)       (sign.) 

Anita Sandberg     Willy Røed 
Leder av rådet/     Leder av rådssekretariatet/ 
direktør for HMS og beredskap, UiO  Professor II, UiS 

 

 

https://www.sikresiden.no/
http://www.udir.no/beredskap

