REFERAT FRA MØTE I BEREDSKAPSRÅDET 10. SEPTEMBER 2018
– Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren
Varighet: 10:00-15:00
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, VIP-rommet – C6-045
Til stede:
Rådsmedlemmer:

Anita Sandberg (rådsleder, Universitetet i Oslo, fra kl 11.30)
Hilde Apneseth (NTNU)
Gøril Heitmann (Universitetet i Tromsø)
Solveig R. Svendsberget (Universitetet i Agder)
Bjørnulf Stokvik (Universitetet i Sørøst-Norge)
Wenche H. Nilsen (Handelshøyskolen BI)
Ernst Sundt (Noroff Høyskole)
Christian T. Bjørnø (Folkehøgskolerådet, gikk 13.30)
Naomi I. Røkkum (Samskipnadsrådet)
Norun Eide (Utdanningsdirektoratet)

Sekretariat:

Sindre Bø (prosjektleder, Universitetet i Stavanger)
Marianne Gjerlaugsen (sekretariat, Universitetet i Stavanger)
Bjørn Ivar Kruke (faglig referansegruppe, Universitetet i Stavanger)

Forfall:

Sonja Dyrkorn (Universitetet i Bergen)
Lars Erik Aas (Høgskolen i Østfold)
Kim Kargaard (Noroff Fagskole AS)
Mats Johansen Beldo (Norsk studentorganisasjon)
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Velkommen til Handelshøyskolen BI

Journalnr: 17/06797
Møtedag: 10.09.2018

Saksansvarlig:
Wenche H. Nilsen, Rådsmedlem
Informasjonsansvarlig: Wenche H. Nilsen, Rådsmedlem

Velkommen (ved Sindre Bø), presentasjonsrunde rundt bordet – introduksjon av nytt medlem
Gøril Heitman fra UiT.
Velkommen til BI ved Wenche H. Nilsen. Hun ga et eksempel på en hendelse ved BI i 2013, som
medførte endringer i internvarslingsrutinene. Det er åpen adgang til bygget, men adgangssikring
internt. Bygget har talevarslingsanlegg, og tømmes på 6 minutter ved akutt evakuering, noe som
er bekreftet i øvelser.
BI ble etablert i 1943 (har følgelig 75-årsjubileum i år), og er en selveiende stiftelse hvis formål
ene og alene er undervisning og forskning. Den private handelshøyskolen har hatt hovedsete i
Nydalen siden 2005, men er etablert ellers i Norge med egne campuser i Bergen, Trondheim og
Stavanger, samt har et EMBA programsamarbeid med det kinesiske Fudan University, School of
Management i Shanghai. BI er blant de 1% business skoler i verden som er trippelakkreditert og i
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FT-rankingen 2017 ble BI rangert som den 33. beste handelshøyskolen i Europa. Studentmiljøet
er svært internasjonalt, og mye av undervisningen foregår på engelsk.
Fast facts:
•
21.000 studenter med omtrent lik kjønnsfordeling totalt
•
750 årsverk, hvorav 404 faglig ansatte og 447 administrative (inkl. aktivt salg/rekruttering)
•
12 bachelor- og 8 masterprogrammer, phd med 6 spesialiseringer
•
Omsetning ca 1,6 milliarder, herav 17-20 % offentlig finansiering
•
EVU genererer 400 millioner
•
Ny strategi er vedtatt og skal inn i alle læringsmål: «Improving people and business for an
international, digital and sustainable future.»
•
Nåværende rektor Inge Jan Henjesand har satt fokus på digitalisering, samt bærekraft.
Bygningen endres stadig. BI i Oslo har jordvarme, ledpærer og resirkulering, og alle campus
er Miljøfyrtårnsertifisert, BI har PRME sertifisering og satt FNs bærekraftmål som førende
for bærekraftarbeidet.
Frafallsproblematikk: BI-ledelsen skifter fokus fra rapportering til analyse og prediksjon.
Prediksjonsmodeller er utviklet basert på aktivitet på forelesninger, nett mm, og gir indikasjoner
på hvem som kan tenkes å falle fra. Modellen er basert på de studentene som har gitt samtykke
til at informasjonen kan samles inn – jfr GDPR. BI følger opp og kontakter tidlig de som antas å
falle fra. Ved hjelp av denne tilnærmingen og andre metoder som styrt gruppeinndeling kan man
også lettere oppdage de ensomme ulvene og andre som trenger sterkere sosial tilhørighet og
integrering.
Kriseorganisering: BI organiserer beredskap og krisehåndtering blant annet basert på KDs krav
om egne ROS-analyser og tilhørende planverk og jevnlige øvelser. Det etableres kriseteam ved
alvorlige hendelser som bombetrusler, skoleskyting etc. Øvrige hendelser håndteres i linjen; eier
av studentene er ansvarlig ved hendelser som rammer studenter – ansattleder ved hendelser
som angår ansatte. HR støtter relevant leder. Byggsikkerhet ligger under eiendom, IT under
digitaliseringsenheten (informasjonssikkerhet er et eget compliance-område).
BI har et internt beredskapsforum, en kortfattet beredskapsplan, varslings- og
mobiliseringsplaner, varslingsliste og egen branninstruks. Tiltakskortene finnes som egne
dokumenter, alle på intranett. Uansett hendelse skal resepsjonen varsles, som så varsler aktuelle
instanser videre. BI øver 1-2 ganger i året og leier inn ekstern bistand fra Moment (tidligere
psykologbistand) og ulike konsulentselskap til å arrangere spilløvelser. Frontpersonalet i
organisasjonen, definert som 1.linjen i proaktiv stabsmetodikk, regnes for å være godt trent.
Kommunikasjonsavdelingen er flinke til å følge opp øvelser, og sørge for intern og ekstern
informasjonsformidling. Egen kriseweb ligger klar ved akutt behov.
Hver gang etter en hendelse er det obligatorisk evaluering etterpå. Den store utfordringen er å
sørge for eierskap til beredskap ut i linjen, ut i organisasjonen. BI bruker ikke CIM – og logging av
hendelser er et forbedringspunkt. System for informasjonsspredning internt: SMS til registrerte
studenter. BI har ikke ansatt egen beredskapsansvarlig pt, alternativer diskuteres.
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Godkjenning av innkalling og saksliste
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Informasjonsansvarlig: Anita Sandberg, Rådsleder

Sak BR 24/18 utgikk, da NAV ikke hadde gitt tilbakemelding innen møtet. Anita Sandbergs
planlagte faglige innlegg ble utsatt til neste møte. Det ble istedenfor gitt en omvisning på BI de
siste 15 minuttene av møtet.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
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Godkjenning av referat fra rådsmøte 28. mai 2018
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Referatet ble godkjent.
BR 27/18

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – status
tilbakemelding til KD
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Status: Utkast til dokument ble sendt ut rett før møtet, og ble gjennomgått i møtet. Sindre
orienterte om at det har blitt forsket mye på radikalisering, men ikke så mye på forebygging. Det
trengs mer forskning på effekt av forebyggende tiltak.
Når det gjelder spesifikke innspill til dokumentet som sådan, kommer vi tilbake til det med en
revisjon av eksisterende versjon som sendes ut til alle i rådet. Videre prosess i rådet:
•
•
•
•
•

Dokumentet bearbeides av sekretariatet, i henhold til de innspill som kom i møtet.
Utsending av revidert versjon til arbeidsgruppen senest 17. september, med frist ca 20.
september.
Utsending til rådsmedlemmer (per e-post) ca 21. september, frist for uttalelse ca 25.
september.
Arbeidsgruppen gis mulighet for å uttale seg senest 27. september.
Sekretariatet foretar endelig bearbeiding og innsending til KD innen fristen.

Videre prosess, høring og forankring:
•
•
•
•

KD forespørres om hva som ligger i begrepet «forankring i sektoren» (kjenne til/uttale
seg/være enig?), slik at betydningen er forstått av rådet.
Det vurderes, i samråd med KD, hvordan dokumentet skal sendes på høring i sektoren.
Det kan eventuelt bes om at dokumentet presenteres i et UHR-møte.
Vurdere å etterspørre de andre sektorenes tiltaksliste, som sendes Justis- og
beredskapsdepartementet 1. november (den siste opplysningen sjekkes av sekretariatet).
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Oppfølging av Målsetninger for Beredskapsrådet, innhenting av
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Flere enn tidligere har fått spørsmålene, men det har ikke kommet flere svar. Sindre følger opp
(med purringer) etter 1. oktober for å få flere svar.
BR 29/18

Status for Beredskapsrådets konferanse 2019
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Det første planleggingsmøtet ble gjennomført med KD som vertskap i Oslo tirsdag 28. august. KD
stilte med 9 representanter. Det er uklart om representantene fra integrerings-, barnehage- og
grunnskolesektoren deltar videre i komiteen, de representeres muligens av Udir ved Norun Eide.
Avventer KDs endelige referat, med avklaring av programkomiteens sammensetning.
Sannsynlig tidspunkt for avvikling av konferansen blir juni 2019. KD ønsker at det skal være gratis
å delta på konferansen, lokaler ved UiO eller Bi vurderes derfor (med plass til mange deltagere).
Rådet ønsker dagsmøte i tilknytning til konferansen. KD sørger sannsynligvis for at ministeren
kommer til konferansen.
Rådet har tilkjennegitt følgende ønskede tema for konferansen, med et mulig todelt tema:
Del 1: Risikoforståelse, risikoerkjennelse, særlig for UH-ledelsen. Del 2: Lokalt planverk,
samhandling og kriseøvelser. Tema for konferansen gjenstår å bestemme endelig.
BR 30/18
Erfaringer fra sikkerhet- og beredskapsarbeidet ved UiO ved Anita Sandberg –
orienteringssak (utsatt fra tidligere)
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Saken ble utsatt til neste møte.
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Møteplan høsten 2018
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Møtet 26. november 2018 blir i Trondheim.
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a) Status Øvelse Nord toppledersamling: Erlend Hagenes positiv, det blir tentativ
toppledersamling der dag 2 i uke 17, dvs uka etter påske. Dag 2 i øvelsen er således onsdag
24. april, med selve øvelsen dagen etter.
b) Status nettsider, profiler på sosiale medier og Sikre Siden: Orientering. Sekretariatet har også
laget LinkedIn-side på engelsk. Det ble anbefalt å gjøre en analyse av effekten av bruk av
sosiale medier. Sekretariatet ble også oppfordret til å oppdatere oversikten over aktuelle
konferanser samt publisere flere relevante artikler og andre publikasjoner.
c)

Det ble orientert om samling 25. september (Gardermoen) i CIM-nettverkene for beredskap
i kunnskapssektoren. Første del er i regi av OneVoice/CIM og andre del uten OneVoice til
stede. Beredskapsmedarbeidere i UH som ikke bruker CIM er også velkomne til å delta.
Kontakt Anita Sandberg, mailadresse: anita.sandberg@admin.uio.no
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Eventuelt
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Det var ingen saker under eventuelt.

(sign.)
Anita Sandberg
rådsleder

(sign.)
Sindre Bø
prosjektleder
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