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Sikkerhetskonferansen 2016
27. - 29. april – Pearl Seaways

Årets Tema Er samfunnet fortsatt trygt for alle?
Årets tema og debatt vil dreie seg om sikkerhet og trygghet for 
flyktninger og lokalbefolkning i forbindelse med norske flyktning-
mottak. Er vi som samfunn forberedt til å håndtere denne 
situasjonen på en forsvarlig og sikker måte?

Årets program
Program for Sikkerhetskonferansen 2016

Vi starter årets sikkerhetskonferanse med en paneldebatt om årets 

tema ledet av Geir Helljesen, tidligere NRK-journalist.

- Har vi tilstrekkelig kontroll med hvilke flyktninger som kommer og
hvor de befinner seg?

- Hvordan ivaretas sikkerheten og tryggheten for flyktninger og lokal-
befolkning ved norske mottak? 

- Klarer vi å identifisere flyktninger som er skjulte terrorister?
- Blir vårt sterke personvern et hinder for å ivareta vår egen sikkerhet?

Foredragene finner du på neste side. Vi har i år utvidet programmet 
med to ekstra foredrag på dag 2. Programmet på dag 2 starter
kl. 16:00, altså en time tidligere enn normalt. Vi oppdaterer pro-
grammet når debattdeltakerne bekrefter sin deltakelse. 

Har du spørsmål til programmet, ta gjerne kontakt med Øyvind Halnes 
(oyvind@nosif.no) eller Rune Braastad (rune@nosif.no). 
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Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Hvordan ivaretas sikkerheten ved norske flyktningmottak?
v/ Frode Forfang, administrerende direktør UDI 

Når ansatte trues på jobb – hvordan håndterer vi det?
v/ Lotte Ekornes, Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Er offentlige knutepunkter trygge og hvordan kan de sikres?
v/ Thomas Haneborg, seniorrådgiver Næringslivets Sikkerhetsråd (tidl. PST)

Dagseminaret avsluttes ca kl. 16:00, båten forlater Oslo havn

Paneldebatt – Er samfunnet fortsatt trygt for alle?
Debattleder Geir Helljesen. Vi oppdaterer programmet når forespurte debattdeltakere 
bekrefter sin deltakelse. Årets debatt vil dreie seg om sikkerhet og trygghet for flyktninger 
og lokalbefolkning ifm. norske flyktningmottak. Er vi som samfunn forberedt til å håndtere 
denne situasjonen på en forsvarlig og sikker måte?

Nobels fredspris - over alle grenser og bak kamera. Om Alfred Nobel, 
fredsprisens historie, avgjørelser som har skapt strid eller applaus.
v/ Geir Helljesen, tidl. NRK journalist

Seminardag 1 avsluttes ca 19:00

Kriminelle trender for 2016!
v/ Anne-Cahterine Gustafson, næringskontakt og politioverbetjent i Kripos

Pilotprosjekt om samhandling mellom politiet og sikkerhetsbransjen
v/ Runar Karlsen, NHO Service og Ola Stavnsborg, Olav Thon Gruppen

Hvordan bygge en robust og moderne infrastruktur for 
sikkerhetsinstallasjoner med TEK 10 og Universell Utforming?
v/ Christian Sevaldsen, gruppeleder IKT & Sikkerhet SWECO Bergen 

Kapteinen, sjefen til sjøs. Hvilke sikkerhetslover og -regler gjelder på havet?
v/ DFDS kaptein 

Seminardag 2 avsluttes ca 19:00

Når de folkevalgte skal sikres i nytt regjeringskvartal!
v/ Øyvind Smedsrød, senior rådgiver DSS
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Mini sikkerhetsmesse ved konferansen
Som tidligere år arrangeres en minimesse bestående av sikkerhetsleverandører som presenterer 
nyheter innenfor teknologi, systemløsninger og trender i bransjen. Vi har muligheten til å utvide 

dette området for å få plass til enda flere utstillere. Mange standsplasser er allerede reservert.

Praktisk informasjon
Vi ønsker å gjøre Sikkerhetskonferansen 2016 til en hyggelig opplevelse, hovedfokus skal være faglig 
oppdatering og sosialt samvær med mange gode kollegaer og gode venner i sikkerhetsmiljøet. Vi 
minner om at dagen i København er til egen disposisjon, bring gjerne med en ledsager på turen.
Vi gjør oppmerksom på at det faglige programmet på dag 2 starter en time før, altså kl. 16:00.

Dagseminaret:
Første del av konferansen avholdes mens skipet ligger i havn i Oslo. Dagsseminar fra kl 1000 – 1600 
for dem som ikke har anledning til å være med til København. Oppmøte for registrering kl 0900 –
0930.

Påmelding og priser
Til tross for økte priser fra DFDS med blant annet en pålagt miljøavgift, har Norsk Sikkerhetsforening 
valgt å opprettholde prisene fra Sikkerhetskonferansen i 2013, 2014 og 2015. Dette blir da fjerde året 
på rad vi holder samme pris. Målet er å holde prisen så lav som mulig slik at flest mulig har anledning 
til å delta.

NB ! Påmeldingsfrist til dagseminaret er onsdag 20. april.
Pris: for medlemmer kr 2 900,- øvrige kr 3 400,- (inkl. lunsj)
Påmelding, klikk her:   Link for påmelding

NB ! Påmeldingsfrist til hele konferansen inkl. lugar er torsdag 30. mars  
Pris: for medlemmer kr 9 400,- Øvrige kr 10 400,-
Påmelding, klikk her:   Link for påmelding
Ta med ledsager (NOK 1 800,-)  – informasjon om dette finner du i påmeldingsskjema.

Som vanlig er det førstemann til mølla for de beste lugarene. 

Vi gleder oss til en ny sikkerhetskonferanse med faglig påfyll, sosialt fellesskap med gode kollegaer og 
ikke minst en vårdag i København. Vi sees!
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