
www.nosif.no Sammen for et tryggere samfunn

Sikkerhetskonferansen 2022
11 – 13. mai på Pearl Seaways

Årets 
Sikkerhets-
konferanse

Sikkerhetskonferansen 2022
NSM, Politiet, forskere, medievitere og svært dyktige sikkerhets-
ledere er bare noen du vil treffe på Sikkerhetskonferansen 2022. 
Temaene finner du på de neste sidene. I København byr vi på en  
spennende, kulturell 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 2022. 

Årets program
Program for Sikkerhetskonferansen 2022

Vi har gleden av å presentere årets konferansier: 
Per Henrik Stenstrøm. Han har lang erfaring som programleder  
fra radio og TV. Program som Sytten Tretti, P4 morgensending, 
Dagsrevyen, Etterlyst og TV2 hjelper deg er noe av det Per Henrik 
har jobbet med. Han er nå foredragsholder, rådgiver, konferansier og 
debattleder på fulltid. 

Per Henrik har vunnet en rekke priser for sine foredrag og har en 
profesjonell tilnærming, med glimt i øyet, til enhver oppgave. 

Informasjon om foredragene og påmelding finner du på de neste 
sidene. Vi arrangerer i tillegg en aktivitet i København. 

Bli med oss på tur og vi kan love deg to dager med faglig påfyll i en 
uformell atmosfære, og med en herlig dag i København.
Finvær er selvsagt bestilt, så her det bare å melde seg på!

Har du spørsmål til programmet, ta gjerne kontakt med Øyvind Halnes 
(oyvind@nosif.no) eller Rune Braastad (rune@nosif.no). 

Per Henrik Stenstrøm 
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Vi tar forbehold om endringer i programmet.

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

Årets konferansier  - Per Henrik Stenstrøm
Per Henrik Stenstrøm vil lede årets Sikkerhetskonferanse 2022. 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. 

Seminar dag 1 avsluttes ca. 19:00

Løgnfabrikker og fake news, hvordan påvirker dette vår rettsoppfatning?
v/ John Færseth, norsk forfatter og medieviter. Hva skjer med vår oppfatning av rett og galt når vi 
utsettes for løgner og konspirasjonsteorier?    

Oppsummering dag 1   
v/ Per Henrik Stenstrøm 

Operasjon «Trojan Shield» - infiltrering i kriminelle nettverk
v/ Kjetil Tunold, seksjonsleder org. krim/etterretning Kripos. Hva skjer når politiet «eier» det digitale 
verktøyet de kriminelle benytter? Ubevisst og raust informerte de politiet om sine handlinger med 
påfølgende arrestasjoner og fengslinger verden over.   

Beredskap og krisehåndtering; - før, under og etter ekstrem nedbør
v/ Albregt Moltumyr, teknisk direktør Malling & Co. Hvordan kan man egentlig forberede seg på det 
utenkelige som konsekvensene av f. eks et styrtregn med enorme vannmengder? Malling & Co har 
gjort noen grep de mener holder vann!

Farvel til adgangskortet, blir smarttelefonen nå vår nye døråpner? 
En paneldebatt med svært kompetente deltakere på temaet. Hvor langt har teknologien 

kommet, vil adgangskortet sakte men sikkert fases ut for så å bli erstattet av mobiltelefon? Hva 
må du som bruker/systemeier tenke på og hvor fort skjer endringen? Hvor sikkert er det, hvor 
dyrt er det, hva er teknisk mulig ? Foreløpig bekreftede deltakere i panelet:  Trygve Kolstad, 
produktsjef adgangskontroll Stanley Security AS. Robert Jansson, Director of sales at STid 
Security, Nordics and Eastern Europe.

Ekstremvær, en av våre største sårbarheter!
v/ John Smits, statsmeteorolog, Meteorologisk Institutt. Er vi forberedt på fremtidens potensielt 
største trusler som styrtregn, overvann og oversvømmelser med sammenfallende ekstremvind, 
jordras, trefall etc.? Kunnskapen om når og hvordan et ekstremvær kan treffe din virksomhet kan bli 
avgjørende!

Norges totale digitale forsvar, hvor motstandsdyktige er vi? 
v/ Bente Hoff, leder Nasjonalt Cybersikkerhetssenter. Norske myndigheter trapper opp kampen mot 
datakriminelle. Koordinering og deling av informasjon blir nøkkelen til suksess. 

Sikkerhetskultur i en hybrid hverdag, hvordan lar vi oss påvirke? 
v/ Ole Andre Bråten, rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen 
arbeids- og organisasjonspsykologi, utdanning og erfaring fra forsvar, politi, Politihøgskolen, FN og 
NATO. Hvordan bygge sikkerhetskultur når «halve» arbeidsstokken sitter på hjemmekontor?
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Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Seminar dag 2 avsluttes ca. 19:00

Program for dagen i København torsdag 12. mai
I tillegg til å nyte en vårdag i København har NOSIF planlagt en aktivitet mens 
båten ligger til kai. Aktivitet Weird walks er et hyggelig og kulturelt innslag der vi 
sammen med en lokal guide vandrer rundt i København sentrum med artige 
innslag og historier. Turen varer ca. 1,5 time, deretter kan du fortsette dagen i 
herlige København. NB! Egen påmelding til dette arrangementet sendes ut i god 
tid før avreise.

Kanalbåt fra DFDS-terminalen til sentrum. Også denne gang blir det mulighet for 
en hyggelig båttur som tar dere effektivt inn til sentrum av København. Via en ny 
rute svinger vi innom små og store spennende steder på veien. Her er det plass til 
alle, ingen påmelding. Etter båtturen kan du fortsette dagen i deilige København 
med eller uten weird walks. 

Seminar dag 2 starter kl. 16:00

Planlagte aktiviteter i regi av NOSIF ut 2022
v/ Rune Braastad, nestleder i Norsk Sikkerhetsforening.

Oppsummering og avslutning   
v/ Per Henrik Stenstrøm 

Effektiv og resultatorientert sikkerhetsledelse 
v/ Glenn A. Pettersen, Sikkerhets- og beredskapssjef Høegh LNG. Glenn Pettersen vant OSPA 2021 for 
«Fremragende intern leder for sikkerhet» fra sitt virke i Equinor som Head of Security and Emergency 
Preparedness. En av flere oppgaver ble å støtte Flyktninghjelpen med en kritisk hendelse der ansatte 
ble kidnappet i Kenya. Saken endte i en rettsak mot organisasjon med en viktig prinsipiell dom (duty of
care / arbeidsgivers aktsomhetsplikt) som fikk internasjonal oppmerksomhet. Glenn tar oss med på 
hva som skjedde før, under og etter hendelsen med fallgruver, dilemmaer og utfordringer.

Leverandørbonanza – 10 x siste nytt
v/våre utstillere. Vi utfordrer alle leverandørene som deltar med stand på Sikkerhetskonferansen 
2022. De får 3 minutter hver til å fortelle siste nytt innenfor deres fagfelt. Her blir det stor fart og høy 
stemning!
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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 2022 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 organisert aktivitet i tillegg til en hyggelig 
båttur fra DFDS terminalen til sentrum. Bring gjerne med en ledsager 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 6. mai.
Pris: for medlemmer kr 3 500,- øvrige kr 3 900,- (inkl. lunsj). Husk å velge VALG AV DELTAKELSE:

Påmelding: Klikk her

(må legges inn når websiden er klar)

Hele konferansen
NB! Påmeldingsfrist til hele konferansen inkl. lugar er onsdag 20. april.  
Pris: for medlemmer kr 9 900,- Øvrige kr 10 900,-Husk å velge VALG AV DELTAKELSE:

Påmelding, : Klikk her
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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