
 

 

SAMFUNNSSIKKERHETSKONFERANSEN 2018 

Program 5. og 6. februar 2018 
Sted: Radisson Blu Plaza, Oslo  

 
 

Fremtidens utfordringer – er vi forberedt? 

Tema for samfunnssikkerhetskonferansen 2018 er "Fremtidens utfordringer – er vi forberedt?" Dette temaet 
kan romme så mangt – og det vil årets Samfunnssikkerhetskonferanse også gjøre. Vi tar utgangspunkt i de 
endringene som skjer i nær fremtid med et moderne og komplekst samfunn, og med utfordringene dette 
medfører for oss alle. Hvilke store endringer kan vi se konjunkturene av internasjonalt? Hva kan vi vente oss i 
fremtiden for nasjonen Norge? Hvordan vil disse endringene utfordre lokalsamfunnet og enkeltindividet? Vi 
vil med årets konferanse belyse hvordan de ulike endringene rundt oss påvirker og utfordrer fremtidens 
samfunn generelt, og samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet spesielt.  

 

Mandag 5. februar: 

Konferansen åpnes av den nye justisministeren, og fokuset på konferansens første dag rettes mot fremtidige 
globale sårbarheter og hvordan vårt samfunn påvirkes av internasjonale og nasjonale sikkerhetsutfordringer. 
Videre setter vi søkelys på medias rolle innen samfunnssikkerhet, før vi tar for oss sentrale og 
fremtidsrettede tema som IKT-angrep og påvirkningsoperasjoner. Videre ønsker vi å gi en smakebit på 
hvordan vår teknologiske hverdag kan se ut i 2050 og hvilke utfordringer og muligheter dette kan gi. I den 
siste delen av dag 1 vil vi se nærmere på fremtidens befolkningsendringer og hvordan økt innvandring 
påvirker vårt samfunn. Dagen avsluttes med litt lettbeint satirehumor. 

 

 Tirsdag 6. februar: 

Andre dag av konferansen vil starte med totalforsvaret og det fremtidige utfordringsbildet, før vi ser 
nærmere på hovedstadens fremtidige risikobilde. Etter det vil vi få et innblikk i hvilke fremtidige utfordringer 
norsk næringsliv ser, og hvordan de tenker å tilpasse seg dette. Videre ønsker vi å ta for oss rettssikkerheten 
omkring informasjonsdeling og hvilke utfordringer dette byr på. I andre halvdel av dag 2 vil vi se på lokale og 
regionale utfordringer med færre regioner og større kommuner, samt erfaringene fra samordningen rundt 
arrangementet av sykkel-VM i Bergen. Vi avslutter konferansen med fremtidens klimaendringer og hvordan 
dette påvirker oss, både fra et skjønnlitterært og et faglig synspunkt.  
 

  



Mandag 5. februar 2018 
 

Møteleder: Per K. Brekke, DSB 

 
Fremtidens samfunn – fremtidens utfordringer 
 

08.00 – 09.00 Registrering og kaffe 

09.00 – 09.25 Åpning. Fremtidens samfunn – fremtidens utfordringer 

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister, Sylvi Listhaug 

09.30 – 09.55 

 

Globalt blikk på fremtidige sårbarheter 

Leder UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), Robert Glasser 

10.00 – 10.25  Fremtidens utfordringer innen samfunnssikkerhet og beredskap  

Direktør DSB, Cecilie Daae 

10.30 – 11.00 Kaffepause 

11.00 – 11.25 Trygghet i det digitale rom – samfunnets fremtidige utfordringer 

Kripos-sjef, Ketil Haukaas 

11.30 – 11.55 Samfunnssikkerhet sett fra Akersgata – medias rolle  

Redaktør Aftenposten, Harald Stanghelle 

12.00 – 13.00  Lunsj 

13.00 – 13.25 IKT-angrep som fremtidens terror? 

Direktør IKT-Norge, Torgeir Waterhouse 

13.30 – 13.55 Hybridsamfunnet 2050: Menneske eller maskin? 

Seksjonsleder Norsk Elektroteknisk Komité (NEK), Leif T. Aanensen 

14.00 – 14.30 Kaffepause 

14.30 – 14.55 Påvirkningsoperasjoner i Europa 

Oberstløytnant Forsvarets stabsskole, Geir Hågen Karlsen 

15.00 – 15.25 Risiko og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning    

Utredningsleder DSB, Knut Torget 

15.30 – 15.50 Er det nå så sikkert? 

Satiredirektør Espen Beranek Holm 

15.55 – 16.00 Avslutning dag 1 

 

 
 

 

  



Tirsdag 6. februar 2018 
 

Møteleder: Per K. Brekke, DSB 

 
Fremtidens samfunnssikkerhet: Hvem, hva og hvordan? 
 

09.00 – 09.05 Velkommen dag 2 

09.05 – 09.45 Totalforsvaret og det fremtidige utfordringsbildet 

Sjef i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Rune Jacobsen 

Direktør DSB, Cecilie Daae 

09.50 – 10.15 Hovedstadens fremtidige risikobilde  

Beredskapssjef og direktør for Beredskapsetaten, Oslo kommune, Ann Kristin Brunborg  

10.15 – 10.45 Kaffepause 

10.45 – 11.10 Norsk næringslivs fremtidige utfordringer 

Områdedirektør regioner og medlem, NHO, Christian Chramer  

11.15 – 11.40 Informasjonsdeling og kommunikasjon versus rettssikkerhet 

Administrerende direktør Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus 

11.45 – 12.00 Utdeling av Samfunnssikkerhetsprisen 2017 

Innlegg fra vinner av Samfunnssikkerhetsprisen 2017 

12.00 – 13.00  Lunsj 

13.00 – 13.25 Færre regioner og større kommuner – lokale og regionale utfordringer 

Fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland 

13.30 – 13.55 Sykkel-VM – en samvirkesuksess?  

Beredskapssjef Bergen kommune, Ivar Lunde 

14.00 – 14.30 Kaffepause 

14.30 – 14.55 Bienes historie – fremtidens globale katastrofe i litteraturen 

Forfatter Maja Lunde i bokbad med kommunikasjonsrådgiver DSB, Morten Harangen 

15.00 – 15.25 Samfunnssikkerhet i et klimaendringsperspektiv  

Direktør Cicero, Kristin Halvorsen 

15.30 – 15.45 Oppsummering og avslutning 

Direktør DSB, Cecilie Daae 

 
 

 
 
 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Valgerd_Svarstad_Haugland

