
MØTE I RÅD FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I KUNNSKAPSSEKTOREN 
(BEREDSKAPSRÅDET), OSLO 14. SEPTEMBER 2017, REFERAT 

Møtte: Anita Sandberg (UiO), Odd Arne Paulsen (UiT), Sonja Dyrkorn (UiB), Bjørnulf Stokvik  
(HSN), Solveig R. Svendsberget (UiA), Lars Erik Aas (HiØ), Trude Tanum (BI, vara, gikk ca 
13.30), Ernst Sundt (Noroff University College), Brage Roalkvam (Noroff Education AS), 
Odd Arild Netland (Folkehøgskolerådet, gikk kl 14.30), Naomi Røkkum 
(Samskipnadsrådet), Norun Eide (UDir), Willy Røed (UiS), Sissel Haugdal Jore (UiS), 
Marianne Gjerlaugsen (UiS). 
 

Forfall: Wenche Nilsen (BI), Hilde Apneseth (NTNU). 
 

Agendapunkter: 

1. Rådets leder Anita Sandberg ønsket velkommen og ga en kort presentasjon av UiO. 
 
 

2. Referat fra forrige møte – oppfølging/innspill til forbedringer neste referat 
Det er ønskelig at beslutninger og oppgaver fremkommer tydelig i referatet. 
 

 
3. Hvilke mål skal Rådet ha, hva skal Rådet jobbe med – og hvordan skal Rådet jobbe? Et 

innspill til diskusjon: 
Det ble besluttet å sette ned en arbeidsgruppe på 3-4 personer, med intensjon om å 
presentere forslag til mål, tiltak mm i novembermøtet. Følgende personer meldte seg som 
medlemmer av arbeidsgruppen: Naomi, Ernst og Anita. Følgende innspill/forslag ble nevnt: 
 
Mål:  

- At beredskapsrådet har et strategisk lederfokus og er rådgiver ovenfor KD og 
sektoren, i tillegg til operative (overordnet samordnet praksis - 
kontrollfunksjon). 

- Være sektorens pådriver, for bevissthet og trygghet i sektoren. 
- Støtte kunnskapssektorens virksomheter i deres aktiviteter for å nå mål 

innenfor sikkerhet og beredskap. 
- Erfaringsutveksling, dele god praksis (møteplasser). Samhandling om sikkerhet. 
- Presentasjon av resultater. 

 
Tiltak:  -    Årlig konferanse. Workshops. Andre møteplasser? 

- Kartlegge hva sektoren har behov for av hjelp (KD har kartlagt status). Hva 
ønsker medlemmene (også de som ikke deltar i beredskapsrådet)? 

- Initiere og støtte fellesprosjekter. 
- Opprette og videreutvikle nettsidene. 
- Eventuelt nyhetsbrev/nyhetsfeed. 

 
Hvordan:  -    Møter 4 ganger per år. Eventuelt arbeidsgrupper i tillegg. 

- Eventuelt en Questback-undersøkelse for å kartlegge status og forventninger. 
- Ivaretagelse av både små og store enheter i sektoren (skalerbarhet av gitte 

anbefalinger). 
- Finne rett forum/mottager for spredning av informasjon. Opprette/ivareta 

felles e-postlister (også UH-institusjoner som ikke er medlemmer av rådet): 
CIM brukerforum, Nettverk for beredskapsansvarlige, KD’s konferanse 
annethvert år, FS, ev andre aktuelle nettverk? 

 
Evaluering: -   Beredskapsrådet skal evalueres i 2020. Suksesskriterium – at rådet har tilført  

merverdi (hva merverdien består i og hvordan den kommer til uttrykk må 
konkretiseres). 
 



4. Radikalisering og Rådets rolle – Prof. og leder av C-REX, Tore Bjørgo (UiO), presentasjon 
Tore Bjørgo ga en presentasjon innenfor temaet radikalisering og radikaliseringsprosesser, 
og var innom blant annet følgende problemstillinger: Overvåking kontra forebygging 
(undergraving av tillit), kunnskapssektorens bidrag/opplæring i kritisk tenkning, sosial 
forebygging, ulike grupperinger, hvilke aktører bør gis plass ved kunnskapsinstitusjoner 
(stemmer og motstemmer), hvor går grensene for problematiske holdninger for 
ansatte/studenter, grenseoppganger for kunnskapsinstitusjoner (PST, Uninett) mm. 
 
 

5. Navn på rådet/forslag til akronym. Forslag til diskusjon, flere innspill ønskelig: 
Forslag til navn på rådet/akronym var sendt ut på forhånd, flere ble fremmet i møtet. 
Valget falt til slutt på Beredskapsrådet. Nettsiden beredskapsrådet.no vil bli innkjøpt på 
bakgrunn av valget. 
 

 
6. Nettsider 

Marianne ga en kort presentasjon av forslaget til rådets nettsider (på UiS). Forslaget ble 
akseptert, sekretariatet kan iverksette publisering. Nettsidene vil bli ytterligere bearbeidet 
før lansering/publisering. Et nytt menypunkt som ble foreslått var Begreper og definisjoner.  
 

 
7. Planlegging av konferansedag i Stavanger 5. januar 2018 

Det tilstrebes god kommunikasjon med KD for å sikre hensiktsmessig innhold i 
beredskapsrådets konferanse. Workshops? Aktuelle målgrupper er universitetsdirektører, 
beredskapsansvarlige og studenttillitsvalgte. Behov for programkomité, som ble: Sonja 
Dyrkorn, Bjørnulf Stokvik, Solveig R. Svendsberget, Willy Røed og Sissel H. Jore. 

 
 
8. Prosjektet «Sikre Siden» - presentasjon v/Jorid Bodin (HiOA) 

Prosjektleder Jorid Bodin ga en presentasjon av nettsiden, som publiseres 2.10.17. 
Nettsiden blir mobiltilpasset, kan fungere som en app og er en Uninett-tjeneste. Hvordan 
private høgskoler skal kunne kople seg på, er en sak det jobbes med. 
 
 

9. Oppsummering, konklusjoner og innspill til agenda for november-møtet  
Møtet den 21. november blir i Bergen, kl 10-15. Det er ønskelig med faglig innslag også i 
fremtidige møter. Det ble foreslått at arbeidsgrupper kan jobbe med tema (som 
konferansen, personvernforordningen, informasjonssikkerhet), mens plenum brukes til 
faglige innlegg, idemyldring og diskusjon av forberedte saksnotater. Sekretariatet innhenter 
informasjon om hva som finnes av etablerte nettverk/e-postlister, samt lager 
kommunikasjonsplan (underlagsdokumenter til neste møte). 
 
 

10. Eventuelt 
Sekretariatet har blitt bedt om å presentere rådet i ulike fora. 

 
 
Stavanger, 9. oktober 2017 
 
(sign.)       (sign.) 

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


