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Sikkerhetskonferansen 2023
10 – 12. mai på Pearl Seaways

Årets 
Sikkerhets-
konferanse

Sikkerhetskonferansen 2023
Konsekvenser av det endrede samfunnsbildet både nasjonalt og 
internasjonalt er noe du vil høre mer om fra svært dyktige 
sikkerhetsledere på årets konferanse. De ulike temaene finner du på de 
neste sidene. I København har vi, som vanlig, mulighet for deltakelse på 
en egen aktivitet. Bli med en gladgjeng på en uformell tur smekkfull av
faglig påfyll! 
Vi i Norsk Sikkerhetsforening gleder oss til å treffe deg på 
Sikkerhetskonferansen 2023. 

Årets program Program for Sikkerhetskonferansen 2023
Årets konferansier er magiske Rune Carlsen; til daglig sikkerhetssjef i KLP og 
tryllekunstner på fritiden. Han er nåtidens mest premierte tryllekunstner fra 
Norge, og har fem norgesmestertitler, er nordisk mester og premiert i Italia, 
London og USA. Han har doktorgrad i trylling og imponerte en hel nasjon i 
Norske Talenter.

Bli med oss på tur og vi kan love deg to dager med faglig påfyll i en 
inkluderende og uformell atmosfære, og med en herlig dag i København.

Finvær er selvsagt bestilt, så her er det bare å melde seg på!

Har du spørsmål til programmet, send en e-post til adm@nosif.no, så vil vi 
hjelpe deg.  

Rune Carlsen

mailto:adm@nosif.no
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Årets konferansier  - Rune Carlsen
Rune Carlsen vil lede årets Sikkerhetskonferanse 2023. Med sin lange erfaring vil han 
lose oss gjennom begge dager; med lun humor og innslag av interessante temaer 
underveis i programmet. Her er det bare å glede seg. 

Forebygging av alvorlige hendelser i NAV
Bjarte Hysing-Olsen, assisterende direktør NAV Vestland. NAV har nulltoleranse for vold og 
trusler,- dette danner utgangspunktet for etatens arbeid med å minimere risiko og uønskede 
hendelser. Det vil allikevel alltid gjenstå en restrisiko knyttet til det å jobbe i NAV. Dette gitt 
NAV sitt samfunnsoppdrag, de ulike skjebner NAV skal møte, samt at tiltak som reduserer 
tilgjengelighet eller uttrykker mistillit mellom NAV og brukerne ikke er ønskelige. Hvordan 
kan NAV finne det ideelle «vippepunktet» mellom de ansattes sikkerhet og leveranse av 
forsvarlige, gode og tilgjengelige tjenester? Kan økt bevissthet og dialog om disse 
problemstillingene bidra til en bedre, felles forståelse av hvilke tiltak som kan og bør 
prioriteres?

Den geopolitiske situasjonen i Europa som følge av krigen i Ukraina, 
hvordan påvirker den sikkerhetssituasjonen for Norge, Norden og Nato
Palle Ydstebø er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han har militær 
utdanning fra Luftforsvaret, Krigsskolen og Forsvarets stabsskole, hovedfag historie fra 
Universitetet i Tromsø og doktorgrad i War Studies ved University of Glasgow.

En urolig verden – er du og din virksomhet forberedt ?
Verden er i endring, hva er driverne bak trusselutviklingen nasjonalt og internasjonalt?
Hvordan bygger vi beredskap, blir gode på krisehåndtering og trener på de riktige 
tingene?
Arne Christian Haugstøyl – leder for analyse og sikring – Advansia
Espen Scavenius – leder for beredskap og krisehåndtering – Advansia
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Dagseminaret avsluttes ca. kl. 16:00, båten forlater Oslo havn

Seminar dag 1 avsluttes ca. kl. 19:00

Underholdning og avrunding av dagen   
v/Rune Carlsen

Obligatorisk opplæring – nødvendig øvelse eller gyllen mulighet? 
Trude Talberg-Furulund jobber som forretningsutvikler i Storebrand. Finansbransjen er 
gjennomregulert, noe som skaper et behov for grunnleggende opplæring av alle 
medarbeidere. Opplæringen kommer gjerne på toppen av andre oppgaver og oppleves ofte 
som et pliktløp. Men må det være sånn? Eller kan obligatorisk opplæring være en unik 
mulighet til å skape engasjement, bygge en god organisasjonskultur og trigge et ønske om 
mer kunnskap?

"Det skjer ikke oss, så hvorfor bry seg? Dessuten fikser IT-avdelingen det 
..."
v/Gøran Tømte, selvstendig “sikkerhetssoldat” på jobb for optimalisering. La oss snakke om 
ledelse og god risikovurdering, som også inneholder cyber. For det er et stort 
forbedringspotensiale der.

Autonome brøytebiler på Oslo lufthavn
Terje Bråten, avdelingssjef flyside i Avinor. Avinor er blant de første i verden til å teste ut 
autonome brøytebiler og har en ambisjon om fortsatt å være ledende på vinterdrift. 
Autonome brøytebiler er helt sentralt for å realisere den ambisjonen, og bidrar også til den 
overordnede ambisjonen Avinor har om å være i førersetet når det gjelder innovasjon, 
nytenking og bruk av ny teknologi. Prosjektet er nytenkende, ikke bare i kraft av teknologien 
og nye løsninger, men også i måten å jobbe på. 



www.nosif.no

Norsk Sikkerhetsforening

Sammen for et tryggere samfunn

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Seminar dag 2 avsluttes ca. kl. 19:00

Program for dagen i København torsdag 11. mai
Vi har inngangsbilletter til Tivoli for de som ønsker det. På Tivoli er det god plass til å kose 
seg; spisesteder, butikker, forlystelser, scener og hageanlegg. Gå en tur på området, finn 
de deiligste stedene og nyt den gode stemningen! 

NB! Egen påmelding til dette arrangementet sendes ut i god tid før avreise.

Kanalbåt fra DFDS-terminalen til sentrum
Også denne gang blir det mulig med en hyggelig båttur som tar oss inn til sentrum av 
København. Kanalbåten svinger innom små og store spennende steder på vei til Nyhavn. 
Her er det plass til alle, ingen påmelding. For de som skal til Tivoli stopper båten på 
Gammel Strand, ca. 10 minutters gange fra Tivoli. Fra Nyhavn kan du fortsette dagen i 
herlige København.

Seminar dag 2 starter kl. 16:00

Planlagte aktiviteter i regi av NOSIF ut 2023  
v/Camilla Stakston

Oppsummering og avslutning   
v/Rune Carlsen

Leverandørbonanza – 10 x siste nytt
v/våre utstillere. Vi utfordrer alle leverandørene som deltar med stand på 
Sikkerhetskonferansen 2023. De får 3 minutter hver til å fortelle siste nytt innenfor deres 
fagfelt. Her blir det stor fart og høy stemning!

Leverandør-
bonanza

Sikring av havner
v/Guy Power, administrerende direktør i Safe4 Risk Solutions AS. Sikring av havner og 
havneanlegg mot tilsiktede uønskede hendelser samt krav om å redusere risiko og 
sårbarheter har vært lovpålagt siden 2004. Havner og havneanlegg med virksomheter som 
mottar fartøy i internasjonal trafikk er definert som en del av Norges kritiske 
samfunnsfunksjoner, og er avgjørende for vår kontinuitetsberedskap og opprettholdelsen av 
forsyningsinfrastruktur ved nasjonale eller globale kriser. «Om det felles et tre i skogen og 
ingen hører det, har det hendt?»
Kan det være at Norges «nest-største» fellesdugnad er sikring av havner og havneanlegg?
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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 standplasser er allerede reservert.

Praktisk informasjon
Vi ønsker å gjøre Sikkerhetskonferansen 2023 til en hyggelig opplevelse. Hovedfokus skal være faglig 
oppdatering og sosialt samvær med mange gode kollegaer og gode venner i sikkerhetsmiljøet. Vi 
minner om dagen i København, her har du tilbud om en inngangsbillett til Tivoli i tillegg til en hyggelig 
båttur fra DFDS terminalen til sentrum. Kanskje passer det å ta med din bedre halvdel på turen?

Dagseminaret:
Første del av konferansen avholdes mens skipet ligger i havn i Oslo. Dagseminar fra kl. 1030 – 1600 
for dem som ikke har anledning til å være med til København. Oppmøte for registrering kl. 0900 –
0930.

Påmelding og priser

Dagseminar
NB! Påmeldingsfrist til dagseminaret er fredag 5. mai.
Pris: for medlemmer kr 4 000,- øvrige kr 4 400,- (inkl. lunsj). Husk å velge VALG AV DELTAKELSE:

Påmelding: Klikk her

Hele konferansen
NB! Påmeldingsfrist til hele konferansen inkl. lugar er onsdag 19. april.  
Pris: for medlemmer kr 10 400,- Øvrige kr 11 400,- Husk å velge VALG AV DELTAKELSE:

Påmelding, : Klikk her
Ta med ledsager (NOK 2 300,-)  – informasjon om dette finner du i påmeldingsskjemaet.

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

https://www.nosif.no/aktivitet/sikkerhetskonferansen-2023/
https://www.nosif.no/aktivitet/sikkerhetskonferansen-2023/
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