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Sikkerhetskonferansen 2020
18 - 20. nov. på Pearl Seaways

Årets 
Sikkerhets-
konferanse

Sikkerhetskonferansen 2020
SAS, Norges Bank, Politidirektoratet, NSM, DSB og DNB er bare 
noen du vil treffe på Sikkerhetskonferansen 2020. Temaene finner 
du på de neste sidene. I København byr vi på to spennende 
aktiviteter. Bli med en gladgjeng på en uformell tur smekkfull av
faglig påfyll. Vi i Norsk Sikkerhetsforening gleder oss til å treffe deg 
på Sikkerhetskonferansen 2020. 

Årets program

Program for Sikkerhetskonferansen 2020
Vi har gleden av å presentere årets konferansier: 
Per Henrik Stenstrøm. Han har lang erfaring som programleder  
fra radio og TV. Programmer 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. I tillegg 
til å lede konferansen vil han selvsagt dele noen av sine godbiter fra 
egne foredrag. 

Informasjon om foredragene og påmelding finner du på de neste 
sidene. Vi har, som i 2019, to aktiviteter 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, nå 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 

mailto:oyvind@nosif.no
mailto:rune@nosif.no
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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 2020. 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

Cyberangrep i praksis
v/ Halvor Molland, Senior vice president / Informasjonsdirektør, Norsk Hydro. 19. mars 2019 ble Hydro 
rammet av et omfattende cyberangrep. Angrepet påvirket hele den globale organisasjon. Halvor vil ta 
oss gjennom hendelsen og dele erfaringer fra denne hendelsen med oss.  

Norge, en godtebutikk for svindlere
v/ Terje Alexander Fjeldvær, Head of Financial Cyber Crime Center, DNB. Svindelmetoder blir stadig
mere utspekulerte. Hvordan sikrer DNB sine kunder og egen virksomhet?

Oppsummering dag 1   
v/ Per Henrik Stenstrøm 

Effektiv samhandling mellom myndigheter og næringsliv
v/ Anne-Catherine Gustafson, virksomhetsutvikler, Politidirektoratet. Kriminalitetsutfordringer setter 
krav til nye ideer hva gjelder samhandling mellom næringsliv og offentlige myndigheter. Hva gjør POD 
for å raskere ta idé til handling?

Hva skjer på jente- og gutterommet? 
v/ Dag Hellesund, pappa til 12-åringen som fant 35 000 ukrypterte passord hos Bergen kommune, og 
som varslet om det. Hellesund vil fortelle om hendelsesforløpet og om hvordan norske virksomheter 
kan forberede seg på trusler som kommer fra barn og unge. 

Leverandørbonanza – 10 x siste nytt
v/våre utstillere. Vi utfordrer alle leverandørene som deltar på Sikkerhetskonferansen 2020 med 
stand. De får 3 minutter hver til å fortelle siste nytt innenfor deres fagfelt. Her blir det fart, høy 
stemning og tempo.

Hverdagsberedskap - viktigere enn du tror! 
v/ Per Brekke, assisterende direktør, DSB. Tilsynelatende små hendelser man ikke er forberedt på, kan 
få overraskende store konsekvenser. DSB deler nyttige tips som reduserer både risiko og konsekvens.

Kan klimaendringer og miljøet bli vår største trussel?
v/ John Smits, statsmeteorolog, Metrologisk Institutt. Er vi forberedt på fremtidens potensielt største 
trusler som styrtregn, overvann og oversvømmelser, ekstrem vind, jordras og tørke. Er du og din 
virksomhet forberedt på det utenkelige?

Nyetablert Nasjonalt cybersikkerhetssenter 
v/ Bente Hoff, leder Nasjonalt Cybersikkerhetssenter. Norske myndigheter trapper opp kampen mot 
datakriminelle. Koordinering og deling av informasjon blir nøkkelen til suksess. Nasjonalt 
Cybersikkerhetssenter åpnet i november 2019.
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Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Seminar dag 2 avsluttes ca. 19:00

Program for dagen i København torsdag 19. november
I tillegg til å nyte en vårdag i København har NOSIF planlagt to aktiviteter mens 
båten ligger til kai. Aktivitet 1 er et arrangement med et kulturelt innhold der du 
får anledning til å besøke Den Danske Opera på Holmen inkludert en omvisning. 
Aktiviteten varer ca. 1,5 time, deretter kan du fortsette dagen i herlige 
København. 

Aktivitet 2 er et sikkerhetsfaglig besøk hos Tivoli i København. Vi får innsyn i 
hvordan Tivoli sikrer sin virksomhet spesielt med henblikk på krise, beredskap og 
evakuering. Aktiviteten varer ca. 1,5 time, deretter kan du fortsette dagen i deilige 
København. 

Påmelding for nevnte arrangementer skjer i god tid før avreise. Det er begrenset 
antall plasser per aktivitet. NOSIF besørger felles transport til begge aktiviteter, 
retur skjer individuelt.

Seminar dag 2 starter kl. 16:00

Planlagte aktiviteter i regi av NOSIF 2021
v/ Rune Braastad, nestleder i Norsk Sikkerhetsforening.

Slik takler du idiotene på jobben!   
v/ Per Henrik Stenstrøm 

«The downside of having a brain»
v/ Jarle Gimmestad. Jarle har bakgrunn som flykaptein i 30 år, politiskolen, samt studert 
organisasjonspsykologi og ledelse på BI. Mennesker gjør feil, og derfor må det bygges inn hindringer 
mellom feil og konsekvens, påstår Gimmestad.

Hvem har du ansatt? 
v/ Kamilla Bjørklund Tollefsen, Norges Bank. Undersøkelse viser at hver femte jobbsøker jukser med 
CV eller vitnemål. Du kan enkelt kjøpe deg profesjonelle vitnemål, diplomer og referanser. Er vi for 
naive og tillitsfulle og tar vi for lett på bakgrunnssjekken?

Tenker du og din arbeidsgiver sikkerhet på jobbreisen?
v/ Knut-Morten Johansen, Head of Media i SAS.  Arbeidsgiver har et juridisk ansvar for alle ansatte på 
jobbreise. Som ansatt har du et ansvar for å ivareta din egen sikkerhet. Hva kan du og din arbeidsgiver 
gjøre sammen for å redusere risiko for uønskede hendelser på jobbreisen?
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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 2020 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 to organiserte aktiviteter. Bring gjerne med en 
ledsager på turen. 

Dagseminaret:
Første del av konferansen avholdes mens skipet ligger i havn i Oslo. Dagsseminar 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 13. november.
Pris: for medlemmer kr 3 500,- ikke medlemmer kr 3 900,- (inkl. lunsj)

Påmelding, klikk her:   Link for påmelding

Hele konferansen
NB ! Påmeldingsfrist til hele konferansen inkl. lugar er fredag 30. oktober.  
Pris: for medlemmer kr 9 900,- Ikke medlemmer kr 10 900,-

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!

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

