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Sikkerhetskonferansen 2018
25. - 27. april – Pearl Seaways

Årets 
Sikkerhets-
konferanse

Årets Sikkerhetskonferanse
Årets Sikkerhetskonferanse spenner over mange spennende temaer. 
Vi kan nevne kunstig intelligens, effektiv evakuering og varsling, 
digitale sårbarheter, futures crimes og innkjøpskompetanse. Vi lager 
en spennende debatt rundt sistnevnte tema. I tillegg planlegges to 
spennende utflukter mens båten ligger til kai i København.

Årets program

Petter Schjerven

Program for Sikkerhetskonferansen 2018

Vi har gleden av å presentere årets konferansier og debattleder 
Petter Schjerven. Hans CV består ikke bare av en cand.mag. med 
bla. psykologi og filosofi som fag, men også tidligere arbeid som 
bussjåfør, lærervikar, radioprodusent, manusforfatter og kortere 
engasjement i oljebransjen og Forsvaret. TV-karrieren startet han 
som programleder og manusforfatter for “Smørøyet” i 1998 og i 
ettertid har han vært involvert i flere TV- og radiosatsninger som 
NRK-suksessene Eva og Adam, Tingenes Tilstand og ikke minst
Typisk Norsk. 

Foredragene finner du på neste side. Vi har i år som 2017 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 
programmet fortløpende når alle debattdeltakerne bekrefter sin 
deltakelse. 

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

mailto:oyvind@nosif.no
mailto:rune@nosif.no
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Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Hvordan bli din beste innkjøper?
v/  Harald Fosse, advokat hos Advokatfirma Grette med lang erfaring fra innkjøpsprosesser, 
både offentlig og privat sektor.

Er du forberedt på det meste?  
Ole Tom Seierstad fra Microsoft, Anders Dahlby Berg fra Aker Solutions og Carl-Axel Hagen 
fra Norges Bank deler noen av sine erfaringer. Hva er de opptatt av, hvilke trusler sikrer de 
seg mot i dag og hva mener de er viktig i fremtiden?

Future Crimes
v/ Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Digitale «tyverier» 
er høyst sannsynlig vår største trussel i dag og i fremtiden. Hvordan og hva skal vi sikre oss 
mot og klarer vi å ligge i forkant av de kreative digitale kriminelle? 

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

Årets konferansier og debattleder  - Petter Schjerven
Petter Schjerven blir årets konferansier og debattleder. Med sin lange erfaring vil han trygt 
lose oss gjennom programmet ispedd sin lune humor og innslag av interessante temaer 
underveis i programmet. Her er det bare å glede seg folkens. 

Seminar dag 1 avsluttes ca 19:00

Debatt – Innkjøpsprosesser og kompetanse 
Årets debatt vil dreie seg om innkjøpskompetanse. Får du som kunde den tjenesten og 
løsningen dere er best tjent med? Er du som rådgivende ingeniør god nok til å ivareta 
kundens interesse, og er du som leverandør ærlig nok til å fortelle at forespørselen 
kanskje ikke er til det beste for kunden. Relevante aktører er invitert til å delta i nevnte 
debatt og programmet oppdateres i takt med bekreftet deltakelse.

Hvor går utviklingen med kunstig intelligens?
v/ Kenneth Juul i eSmart Systems. eSmart Systems er en av Norges ledende virksomheter på 
kunstig intelligens. Når vil tradisjonell sikkerhetsteknologi og måten vi sikrer oss på bli 
overflødig og erstattet med smartere løsninger, og hva er mulig å få til allerede i dag.

Norge er vertsnasjon for en av Nato´s største øvelser noen sinne
v/ Per Brekke, ass. Direktør i DSB. I oktober/november 2018 avvikles Trident Juncture. Her er 
Norge vertsnasjon for en gedigen Natoøvelse. I tillegg til våre egne får vi besøk av 35 000 
menn og kvinner og nesten 10 000 kjøretøy. Det sivile samfunnet må i stor grad involveres i 
forsyninger. Hvordan dette er tenkt gjennomført får du høre mer om her. 
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Seminar dag 2 avsluttes ca 19:00

I fyr og flamme 
v/ Jo Tangedal, teamleder næringssikkerhet Oslo brann- og redningsetat. Tangedal har lang 
fartstid i OBR og har sett utallige branner med til tider store menneskelige tragedier - i tillegg 
til bygningsmessig skade. Her får du tips om hvordan du effektivt kan drifte forskjellige typer 
byggverk og samtidig redusere risikoen fra brann, og om hva som trolig blir fremtidens 
utfordringer ift. brann sett i samfunnssikkerhetsperspektiv.  

Program for dagen i København torsdag 26. april

Noen vil sikkert nyte en vårdag i København. NOSIF tilbyr i tillegg to aktiviteter mens båten 
ligger til kai. Ett arrangement med faglig innhold der du får anledning til å besøke DHL sin 
terminal i København. Besøket inkluderer et innlegg om hvordan DHL har jobbet bevisst 
med sikkerhetskultur og har oppnådd gode resultater. Avreise med buss rett fra DFDS 
terminalen og videre til Nyhavn etter besøket. Antall plasser er begrenset til 20. 
Egen påmelding kommer i god tid før avreise.

Videre et besøk (bekreftet) med omvisning i Telia Parken, hjemmearenaen til
FC København. Besøket har et sosialt og sportslig preg. Vi får en times omvisning med en 
innleid guide i Telia Parken (Parken Stadion). Antall plasser er begrenset til 40. Avreise med  
sightseeing båt fra DFDS terminalen, videre med buss til Telia Parken og retur med buss til 
Nyhavn etter besøket. Egen påmelding kommer i god tid før avreise.

Seminar dag 2 starter kl. 16:00

Digitale sårbarheter  
v/ Hans Marius Tessem og Vidar Sandland i NorSIS. Disse gutta er godt kjent og har god 
kunnskap om hva som kreves for ikke å bli tappet for viktig og sensitiv informasjon. De har 
alltid mye spennende på gang og jobber nå med et nytt foredrag som både du som 
privatperson og din virksomhet kan dra nytte av. Vi oppdaterer programmet når Hans 
Marius og Vidar «lekker» litt av sitt innhold.

NOSIF aktiviteter 2018/2019  
v/ Rune Braastad, nestleder i Norsk Sikkerhetsforening  

Effektiv evakuering og varsling 
v/ Ola Stavnsborg, sikkerhetssjef i Olav Thon Gruppen. Hvordan varsler vi og hva sier vi til 
ansatte, kunder og gjester når vi må evakuere ved alvorlige trusler eller hendelse? Erfaringer 
fra Sørlandssenteret og mange hoteller har fått Olav Thon Gruppen til å tenke nytt. 
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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 2018 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. Det faglige programmet på dag 2 starter som i 2016 en time før, altså kl. 16:00.

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
Til tross for økte priser fra DFDS har Norsk Sikkerhetsforening nok en gang valgt å opprettholde 
prisene fra Sikkerhetskonferansen i 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. Dette blir da sjette 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 fredag 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 onsdag 4. april  
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!

https://www.nosif.no/aktivitet/sikkerhetskonferansen-2018/
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