




Kort om Beredskapsrådet

Barnets hele og fulle navn: 
«Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren»

Opprettet i mai 2017 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Består av 14 medlemmer fra fagskoler, samskipnader, høyere offentlige og private 
utdanningsinstitusjoner, folkehøgskolene og Utdanningsdirektoratet. Ledes av 
Anita Sandberg, direktør for HMS og beredskap på UiO.
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Medlemmene

Anita Sandberg (leder) - direktør for HMS og beredskap UiO
Hilde Apneseth - HMS-sjef NTNU
Gøril Heitmann – assisterende direktør UiT
Sonja Dyrkorn - HR-direktør UiB
Bjørnulf Stokvik - fagleder beredskap HSN
Solveig R. Svendsberget - assisterende direktør UiA
Lars Erik Aas - rådgiver HiØ
Wenche Helene Nilsen - organisasjonsdirektør BI
Ernst Sundt - rektor Noroff høyskole
Kim Kargaard - faglærer Noroff fagskole
Christian T. Bjørnø - daglig leder Folkehøgskolerådet
Naomi Ichihara Røkkum - seniorrådgiver Samskipnadsrådet
Norun Eide - sikkerhetsansvarlig Utdanningsdirektoratet
Sofie Carlsen Bergstrøm – Norsk Studentorganisasjon
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Sekretariatet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) drifter det faglige sekretariatet ved 
prosjektleder Sindre Bø og seniorrådgiver Marianne Gjerlaugsen, pluss faglig 
referansegruppe ved førsteamanuensisene Sissel H. Jore og Bjørn Ivar Kruke.

UiS har i tillegg nylig ansatt en professor II med særlig kompetanse på 
radikalisering og voldelig ekstremisme, Anja Dalgaard-Nielsen sjef på Institut for 
strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark. 
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Mandatet

Beredskapsrådets mandat som pdf:
www.regjeringen.no/contentassets/
fe8f61b37fa143c18f37c026c70e23a
9/mandat-radsfunksjon-for-
samfunnssikkerhet-og-
beredskap.pdf
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Hva er oppgavene våre?

Rådet skal styrke (sam)arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et 
bredt lag av kunnskapssektoren. Målgruppene er både statlige og private 
institusjoner.

Siktemålet er samordnet (beste) praksis og erfaringsutveksling.
Rådet bør bidra til at private virksomheter tilegner seg kunnskap om 
krav og føringer som er gitt fra myndighetene til de statlige institusjonene.

Aktuelle tema: ROS-analyser, beredskap i vid forstand, planlegging og 
øvelser, fysisk sikring, informasjonssikkerhet, forebygging av radikalisering og 
voldelig ekstremisme blant studenter.

I tillegg har vi ansvar for å arrangere den årlige beredskapskonferansen for 
UH-sektoren, i 2019 planlagt til Oslo (BI) i juni (i samarbeid med KD).
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Fem viktige mål

1. Øke kunnskapssektorens kompetanse på S&B-feltet. 

2. Bidra til et fungerende lokalt samarbeid på S&B-feltet (kommune, nødetater, 
Samskipnaden, større næringslivsvirksomheter i nabolaget mv.). 

3. Sørge for at alle ledere og ressurser med beredskapsansvar i UH-sektoren er 
godt kjent med Beredskapsrådets rolle, nettside og årlige konferanse.

4. Jobbe for at UH-sektoren aktivt oppdaterer ROS og planverk og avvikler årlige 
øvelser. KDs styringsdokument legges til grunn. 

5. Arbeide for at Beredskapsrådet blir kontaktet, informert og rådspurt i viktige 
S&B-saker.
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Ny professor II ansatt i høst

Dr.philos Anja Dalgaard-Nielsen er ansatt som 
professor II ved Senter for risikostyring og 
samfunnssikkerhet (Seros) ved UiS. Dalgaard-Nielsen 
er leder av Institutt for Strategi ved det kongelige 
danske Forsvarsakademiet, og tiltrer i en 20 prosent 
stilling ved UiS 1. desember.

Anja Dalgaard-Nielsen er tidligere avdelingsjef i Politiets Efterretningstjeneste
(PET) med ansvar for analyse og forebygging. Hun har ekspertise innenfor 
områdene strategi, strategisk ledelse og spesial-operasjoner samt bekjempelse av 
terror, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hun blir også å høre som keynote speaker på C-Rex (UiO) sin konferanse om 
temaet i Oslo i slutten av november.
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• Pågående arbeid i høst: Tiltakslista

KD har bestilt en tiltaksliste som hjelpe universiteter, høyskoler og andre 
virksomheter innen UH-sektoren i å drive faglig fundert forebyggende 
arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Lista har vært ute på høring i høst og er under ferdigstilling. Målet er å 
sende denne versjonen til KD før jul.

Dokumentet er ikke hogd i stein og vil formodentlig bli gjenstand for både 
bruk og aktiv implementering, men også diskusjon og senere revideringer.
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Finn mer info om oss her

Verdensveven: www.beredskapsradet.no
Facebook: https://www.facebook.com/beredskapsradet/
E-post: post@beredskapsradet.no
Info på engelsk: https://www.linkedin.com/company/the-norwegian-board-of-
societal-safety-and-emergency-management-within-higher-education/

Se også SEROS sin hjemmeside www.uis.no/seros (Centre for Risk 
Management and Societal Safety)
Følg SEROS på Facebook https://www.facebook.com/seros.uis.no/
eller bli medlem av gruppa vår https://www.facebook.com/groups/seros/about/
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