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Sikkerhetskonferansen 2019
8. - 10. mai – Pearl Seaways

Årets 
Sikkerhets-
konferanse

Årets Sikkerhetskonferanse
IKT Norge, Google, NSM, Avinor, Cowi og Team Bachstad er bare 
noen av de du vil treffe på årets Sikkerhetskonferanse. Temaene 
finner du på de neste sidene. I København byr vi på to spennende 
aktiviteter. Bli med en uformell gladgjeng på tur smekkfullt med 
faglig påfyll. Vi i Norsk Sikkerhetsforening gleder oss til å treffe deg 
på årets Sikkerhetskonferanse. 

Årets program

Team Bachstad

Program for Sikkerhetskonferansen 2019

Vi har gleden av å presentere årets konferansier med Team Bachstad
bestående av Øystein Bache og Rune Gokstad. Disse gutta har de 
fleste et forhold til, om ikke annet fra TV ruta. De er begge komikere 
og programledere hvor NRK har vært deres arbeidsplass fra slutten 
av 80 tallet. Melodi Grand Prix, Øystein og meg, Den store klasse-
festen og Sommeråpent er bare noe av det disse gutta har ledet. 
I 2012 ble Team Bachstad «født» og gutta har reist rundt i verden 
med allslags rare farkoster. Nå skal disse gutta lose oss gjennom to 
herlige dager på sikkerhetskonferansen og forhåpentligvis lede oss 
trygt i havn.

Informasjon om foredragene og påmelding finner du på de neste 
sidene. Vi har i år som 2018 utvidet programmet med to aktiviteter i 
København. Et av disse blir faglig relatert. Bli med oss på tur og vi kan 
love deg faglig påfyll i to dager i en uformell atmosfære og en herlig 
dag i København. Finvær er selvsagt bestilt, nå er 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). 

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

Luftige trusler når du minst venter det!
v/ Knut Torbjørn Moe, Director of Business Development Squarehead Technology. Knut 
Torbjørn har ledet en rekke større sikkerhetsrelaterte droneprosjekter i Canada, Sør-Afrika, 
Oman, Holland, USA og Norden samt ulike lands luftforsvar, diverse nasjonale politienheter, 
samt Norsk politi og Equinor. Han har jobbet for flere RPAS produsenter i Europa, og fra 
2015 i Squarehead Technology i Oslo som jobber med sikring av uønsket drone-trafikk. Knut 
sitter også i styret for UAS Norway, bransjeorganisasjonen for kommersiell bruk av  droner i 
Norge, med særlig ansvar for operasjonssikkerhet.

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

Årets konferansier  - Team Bachstad
Øystein Bache og Rune Gokstad vil lede årets Sikkerhetskonferanse. Med sin lange erfaring 
vil de trygt lose oss gjennom programmet begge dager 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

Er vi naive og inkompetente eller en forberedt IKT nasjon?
v/ Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge. De kriminelle har 
for lengst blitt digitale og er og vil fortsatt være vår største trussel i fremtiden. Hvordan og 
hva skal vi sikre oss mot et svært kompetent og digitalt oppgående kriminelt miljø, klarer vi 
noen gang å sikre oss mot dette? 

Sikringsrisikoanalyser på 1, 2, 3 
v/ Tarald Johansen, direktør for sikkerhet og beredskap i Avinor. Hvordan identifisere 
tilsiktede trusler og sannsynligheten for disse, hvordan skape forankring og forståelse i egen 
organisasjon og hvordan sikre finansiering til opplæring og nødvendige tiltak er noe av det 
Tarald vil berøre i sitt foredrag.

Det eneste som er 100% sikkert, er at ingenting er det! 
v/ Roar Thon, Fagdirektør Sikkerhetskultur Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Roar er en av våre 
fremste kulturbyggere innen sikkerhet. I mars 2018 passerte han 1000 foredrag, september 
vant han OSPA prisen. Hva gjelder digitale trusler har Roar en klar oppfatning, det er oss 
brukere som er den største utfordringen.  

En verden i konstant endring
v/ (avventer bekreftelse på foredragsholder). Hvordan vil måten vi jobber og kommuniserer
NN i hverdagen endres? Vil ny teknologi forenkle vår sikkerhetshverdag og erstatte manuelt 
sikkerhetsarbeid, manuelle rutiner og prosesser eller hjelpe oss med å bygge sikkerhets-
kultur? Hva med IT sikkerheten og det juridiske når intelligent teknologi skal ta avgjørelser 
på vegne av oss mennesker? 

En bra dag eller mye pjatt?   
v/ Team Bachstad oppsummerer dagen
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Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Seminar dag 2 avsluttes ca 19:00

Best før, eller utgått på dato?  
v/ Julie Indrelid, Senter for risikoreduserende design, COWI. Tema vil være 
bærekraftig byutvikling og sikkerhet. Hvordan skal vi i sikkerhetsbransjen forholde oss til 
planleggingen og utformingen av morgendagens sikre byer og byrom? I tillegg vil hun 
utfordre mange av sikkerhetsfaget etablerte sannheter som; «slik har vi alltid gjort det her». 
Julie har bred erfaring som rådgivende ingeniør, bakgrunn som bedriftsøkonom, master i 
Eiendomsutvikling og – forvaltning, masteroppgave i utvikling av BAE med sikringsbehov.

Program for dagen i København torsdag 9. mai
I tillegg til de som vil nyte en vårdag i København har NOSIF planlagt med to aktiviteter 
mens båten ligger til kai. Vi har ett arrangement med et kulturelt innhold der du får 
anledning til å besøke Cistererne i København,  Museet for Moderne Glasskunst under 
bakken, tidligere en del av Københavns vannforsyningssystem. Inkludert busstransport 
tar denne aktiviteten ca to timer, deretter kan du fortsette dagen i herlige København. 

Vi jobber videre med et faglig innslag hos politiet i København. Vårt håp er å få til et 
foredrag om hvordan politiet jobber med beredskap relatert til terrorhandlinger i 
København. Vi kommer tilbake til mer informasjon så fort dette er bekreftet. Påmelding 
for nevnte arrangementer skjer i god tid før avreise. Som i 2018 blir det et begrenset antall 
plasser per aktivitet. Alle deltakere vil få tilsendt påmelding per epost samtidig for 
påmelding til nevnte aktiviteter i god tid før avreise.

Seminar dag 2 starter kl. 16:00

Overtent på brannforebygging
v/ Jan-Tore Andersen, fagansvarlig brann Kultur – og idrettsbygg Oslo Kommune. Jan-Tore 
har lang fartstid og sett utallige branner med til tider store menneskelige tragedier, i tillegg 
til bygningsmessig skade. Han brenner bokstavelig talt for sin jobb. Hvordan jobber Oslo 
kommune for å sikre hvordan vi, våre barn og barnebarn oppholder oss trygt i kommunens 
kultur- og idrettsbygg?

Hva står på menyen til NOSIF ut 2019 og 2020
v/ Rune Braastad, nestleder i Norsk Sikkerhetsforening  

Leverandørbonanza – 10 x siste nytt
v/ våre leverandører. Vi har utfordret alle leverandørene som er deltakere på 
Sikkerhetskonferansen 2019 med stand. De får 4 minutter hver til å fortelle om hva som er 
siste nytt innenfor deres fagfelt. Her blir det fart, høy stemning og høyt tempo.

En vellykket seilas…..…eller grunnstøting   
v/ Team Bachstad oppsummerer konferansen
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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 2019 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 2018 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
Etter seks år med de samme prisene har vi for 2019 en liten prisjustering for hele konferansen. 
Dagkonferansen har samme pris som tidligere år.

NB ! Påmeldingsfrist til dagseminaret er tirsdag 30. 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 fredag 12. april  
Pris: for medlemmer kr 9 900,- Øvrige 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!
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