Sikkerhetskonferansen 2017
26. - 28. april – Pearl Seaways

Årets Tema

Årets program

Hvor robust er vårt samfunn til å takle kriser?

Årets tema og debatt vil dreie seg om vår evne som samfunn å takle
større eller mindre kriser. Hvordan takler vi utfordringer som flom,
utfall av krafttilførsel, fjernvarme og telekommunikasjon og hva
skjer når en større ulykke eller uønsket hendelse rammer
samferdsel og transportsektoren. Forsvar og Heimevern har over
flere år blitt nedbemannet og antall beredskapsavtaler med det
sivile er sterkt redusert.

Program for Sikkerhetskonferansen 2017
Vi starter årets sikkerhetskonferanse med en paneldebatt om årets
tema ledet av Geir Helljesen, tidligere NRK-journalist.
- Hvor sikre og robuste er vår kraft og fjernvarmeforsyning og hvilke
konsekvenser kan en lengre driftsstans få?
- Våre liv er helt avhengig av tele og datakommunikasjon,
hva skjer hvis nettet blir borte over tid?
- Hyppigheten av «naturlige» hendelser som flom og ekstremvær
rammer oftere enn før, hvordan kan vi redusere konsekvensene?
- Har vi identifisert alle sårbarheter som kan ramme vår infrastruktur
og har vi en plan når en uønsket hendelser inntreffer?
Foredragene finner du på neste side. Vi har også 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
programmet 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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Norsk Sikkerhetsforening
Paneldebatt – Er vi som samfunn forberedt til å takle større kriser?

Debattleder Geir Helljesen. Årets debatt vil dreie seg om beredskap og vår evne som
samfunn til å håndtere større og mindre kriser. Vi starter debatten med to innledere om
tema.

Politiets næringslivskontakter, et organisatorisk alibi eller til nytte for
næringslivet og et sikrere samfunn?

v/ Anne-Catherine Gustafson, politiinspektør-virksomhetsutvikler Politidirektoratet

Ny personvernforordning, bransjenorm og digitalt grenseforsvar
v/ Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Russlands forhold til vesten, er den kalde krigen på vei tilbake?
v/ Per Anders Johansen, Moskva korrespondent for Aftenposten
Dagseminaret avsluttes ca kl. 16:00, båten forlater Oslo havn

Bedre føre var enn etter snar, beredskap som fungerer i praksis

v/ Svein Oscar Wigestrand, leder beredskaps avdeling Eigersund kommune

Et lærerikt skråblikk på Norsk Sikkerhet og bedriftskultur
v/ Dr. Thierry Dupont, fransk professor og trendforsker
Seminardag 1 avsluttes ca 19:00

Vi etablerer kriseteam live på scenen. Hva gjør vi når krisen rammer?
v/ Ola Stavnsborg, sikkerhetssjef Olav Thon Gruppen

Fremtidens sikkerhetssystemer og løsninger

v/ Ketil Stølen, Sjefsforsker/Professor II SINTEF Digital/UiO

Ta hånd om krisen fra mobilen, systemet var nominert til OSPA prisen 2016
v/ Morten Køpke, administrerende direktør Pilotech AS

NOSIF presenterer hovedaktiviteter for 2017

v/ Rune Braastad, visepresident Norsk Sikkerhetsforening
Seminardag 2 avsluttes ca 19:00
Vi tar forbehold om endringer i programmet.
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Norsk Sikkerhetsforening
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, og mange standsplasser er allerede reservert.

Praktisk informasjon

Vi ønsker å gjøre Sikkerhetskonferansen 2017 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.
Det faglige programmet på dag 2 starter som i 2016 en time før, altså kl. 16:00.

Dagseminaret:

Første del av konferansen (Dagkonferansen 10-16) avholdes mens skipet ligger i havn i Oslo. Passer
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 og 2016. Dette blir da femte 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 21. 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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