
 

 

SAMFUNNSSIKKERHETSKONFERANSEN 2017 

Program 6. og 7. februar 2017 
 

 

Ressursene som finner hverandre  
Tema for samfunnssikkerhetskonferansen 2017 er samvirke og ressurser. Samvirkeprinsippet stiller krav til 
alle relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering om å samvirke og 
samarbeide. Årets konferanse vil rette oppmerksomhet på helheten i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
presentere tema der fokuset er samvirke mellom ulike aktører, så vel internasjonalt og nasjonalt som 
regionalt og lokalt. En sentral faktor i samfunnssikkerhetsarbeidet er ressurser, herunder både hvilke 
ressurser man disponerer og hvilke man har behov for. Har vi oversikt over de ressursene som finnes hos 
andre relevante aktører, og vet vi hvordan vi kan anvende disse? Har vi god nok kunnskap om hverandres 
roller, ansvar og kapasiteter?  

 
Mandag 6. februar: 

På konferansens første dag vil fokuset rettes mot internasjonalt samvirke. Hvordan arbeider NATO sammen 
med det sivile for å skape robuste samfunn, og hvordan jobber EU på tvers av landegrensene? Hvilke 
ressurser finnes utenfor våre egne landegrenser og når og hvordan kan Norge anvende disse? Videre i 
programmet vil Forsvaret ta for seg sivilt-militært samarbeid og presentere hvordan et slikt samarbeid 
fungerer i praksis, deriblant ressurser og forventninger fra begge parter. Deretter vil samvirke på tvers 
belyses, med særlig fokus på det private næringslivet. Hva kan læres fra det private når det gjelder samvirke 
og ressursdeling internasjonalt og nasjonalt? Vi avslutter første dag med et tilbakeblikk på hendelsene 22. 
juli 2011 og tanker om hva som er status nå over fem år etter. Hvilke læringspunkter står frem etter 
hendelsen? Er vi bedre på å samvirke i 2017, og er ressursene i bedre i stand til å finne hverandre i dag enn 
for noen år siden? 

 
 Tirsdag 7. februar: 

Andre dag av konferansen vil spille videre på samvirke og ressursdeling på tvers, og starter med fokus på 
frivillige organisasjoner. Hvilke ressurser ligger hos de frivillige, og hvordan kan disse anvendes på best 
mulig måte? Deretter får vi et innblikk i industrivernet som verktøy og ressurs. Hvordan fungerer samspillet 
mellom industriens og det offentliges ressurser? Videre ser vi nærmere på ulike nivåer av offentlig 
forvaltning. Vi utfordrer først Sysselmannen på Svalbard og Fylkesmannen til å se på samvirke på regionalt 
nivå, samt bruk av ressurser på tvers. Til slutt vil vi se på samvirke på lokalt nivå med et eksempel fra 
helikopterulykken utenfor Turøy. Denne dagen vil også Samfunnssikkerhetsprisen 2016 deles ut.  

 
Vi ønsker med konferansen å holde fokus på samvirke og ressursdeling på tvers av alle aktører innen 
samfunnssikkerhet og beredskap. Kan vi se samarbeid og samvirke i stort mellom det militære, de ulike 
nivåene av det sivile samfunn, de frivillige og det private næringslivet? Kan vi forvente at vi kjenner til 
hverandres ressurser og tør å be om disse, eller må vi nøye oss med å tro og håpe at ressursene vil finne 
hverandre når neste store hendelse inntreffer? Programmet er også krydret med enkelte innlegg med 
skråblikk, som vi håper vil skape betraktninger til ettertanke. 
 
 
 

 

 



Mandag 6. februar 2017 
Møteleder: Per K. Brekke, DSB 

 
Åpning 
 

08.00 – 08.45 Registrering og kaffe 

08.45 – 09.10 Åpning av konferansen og presentasjon av ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet 

Justis- og beredskapsminister, Per-Willy Amundsen  

09.15 – 09.40 

 

Samvirke og ressursdeling i stort og smått 

Direktør DSB, Cecilie Daae 

 

Internasjonalt samvirke 
 

09.45 – 10.20 

 

Det store perspektivet: Hvordan beskytte samfunnet mot de store truslene? 

Assisterende generalsekretær NATO, Patrick Turner  

10.20 – 10.50 Kaffepause 

10.50 – 11.15 EU som forsterkningsressurs: Samvirke i Europa 

Generaldirektør DG ECHO (EU), Monique Pariat 

11.20 – 11.45 Internasjonal erfaring: Terroranslagene i Paris 

Øverste sjef for brann- og redningsstyrken i Paris, General Philippe Boutinaud 

 

Nasjonalt samvirke 
 

11.45 – 12.45 Lunsj 

12.45 – 13.10 Norsk skipsfart: Nasjonal ressurs og global aktør 

Direktør i Norges rederiforbund, Sturla Henriksen  

13.15 – 13.45 Sivilt-militært samarbeid i praksis nasjonalt og internasjonalt 

Forsvarssjef og admiral, Haakon Bruun-Hanssen  

Generalløytnant, Robert Mood 

13.45 – 14.15 Kaffepause  

14.15 – 14.40 Ressursene som ikke fant hverandre: Hva sier forskningen om det som har skjedd – fem 
år etter? 

Konsernsjef SINTEF, Alexandra Bech Gjørv (tidligere leder for 22. juli-kommisjonen) 

14.45 – 15.30 

 

Hvordan skal ressursene best finne hverandre? Innlegg og paneldebatt med: 

Forsvarssjef og admiral Haakon Bruun-Hanssen, politidirektør Odd Reidar Humlegård, 
divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie, og direktør DSB Cecilie Daae.  

Debattleder: Anne Hafstad, DSB 

15.35 – 16.00 Are setter beredskapet på plass! 

Satiredirektør og showmann, Are Kalvø 

16.00 – 16.30 Håndmat og en liten prat 

 



Tirsdag 7. februar 2017 
Møteleder: Per K. Brekke, DSB 

 

Samvirke på kryss og tvers 

 

09.00 – 09.05 Velkommen dag 2 

09.10 – 09.50 De frivillige som gratis ressurs? De frivillige, lokal kompetanse – lokal trygghet 

President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv 

Daglig leder FORF (Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum), Bente Asphaug 

09.55 – 10.20 Industrivernet som verktøy og ressurs 

Direktør Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Knut Oscar Gilje 

10.20 – 10.50 Kaffepause 

10.50 – 11.15 Samvirke på et høyere plan: Relasjonsbasert ledelse som beredskap 

Biskop i Tunsberg bispedømme, Per Arne Dahl  

11.20 – 11.45 

 

Utdeling av Samfunnssikkerhetsprisen 2016 

Innlegg fra vinner av Samfunnssikkerhetsprisen 2016 

 

Regionalt og lokalt samvirke  
 

11.45 – 12.45 Lunsj 

12.45 – 13.10 Mellom barken og veden: Fylkesmannens fremtidige forventninger  

Fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbred  

13.15 – 13.40 Beredskapsutfordringer i høyarktis 

Sysselmannen på Svalbard, Kjerstin Askholt 

13.40 – 14.10 Kaffepause 

14.10 – 14.40 Da ressursene fant hverandre: Helikopterulykken utenfor Turøy 

Ordfører i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy og ordfører i Øygarden, Børge Haugetun 

14.45 – 15.10 Samvirke på lokalt nivå: En personlig bekjennelse fra Sørlandet 

Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr 

15.15 – 15.30 Oppsummering og avslutning 

Direktør i DSB, Cecilie Daae 

 


