SAMFUNNSSIKKERHETSKONFERANSEN 2020
Program 3. og 4. februar 2020
Sted: Radisson Blu Plaza, Oslo

Samordning og samvirke
Tema for Samfunnssikkerhetskonferansen 2020 (Samsik20) er "Samordning og samvirke". Samordning og
samvirke er sentrale begreper i samfunnssikkerhetsarbeidet, men hvorfor er samordning og samvirke på
samfunnssikkerhetsområdet så viktig, og hvorfor er det likevel så krevende å få til i praksis? Hva er muligheter
og begrensninger? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å se nærmere på i konferansen.
Mandag 3. februar
I konferansens første dag retter vi blikket mot samordning og samvirke på lokalt og regionalt nivå. Regionale
beredskapsaktører gir oss et innblikk i hva som gjør samordning på regionalt nivå så utfordrende, men også
hvilke muligheter det gir. I andre halvdel av dag 1 settes søkelyset på klima- og miljøutfordringer, hvilke
konsekvenser vi kan vente oss, og hvordan klima- og miljøkonsekvenser endrer rammevilkår for blant annet
samordning og samvirke. Dagen avsluttes med litt lettbeint humor.
Tirsdag 4. februar
Andre dag av konferansen starter med et innblikk i hvordan vi mennesker klarer oss gjennom alvorlige
hendelser, før vi ser nærmere på en av hendelsene som preget beredskaps-Norge i 2019, nemlig Viking Skyhavariet ved Hustadvika. Med dette som bakteppe løfter vi blikket og spør oss selv hva ville skjedd dersom
Viking Sky-hendelsen fant sted på Svalbard? Hva betyr god samordning og samvirke for beredskapen i nord,
og hvordan fungerer det når ulykken er ute? Videre får vi et innblikk i beredskapsarbeidet mellom de nordiske
landene. Midtveis i programmet deles den årlige Samfunnssikkerhetsprisen ut. I andre halvdel av dag 2 vil vi
se på hvordan teknologiutvikling og digitale løsninger gjør oss mer sårbare, og hvordan disse nye
utfordringene bør møtes. Til slutt vil sentrale begreper som åpenhet, tillit og troverdighet, som grunnsteiner i
samfunnsikkerhetsarbeidet, belyses. Vi avslutter konferansen med å se på hvor lett vi lar oss påvirke og
hvorfor vi tror på de mest usannsynlige ting.

Mandag 3. februar 2020
Møteleder: Harald Rasmussen, DSB

07.45 – 09.00

Registrering og kaffe

09.00 – 09.20

Åpning
Per K. Brekke, fungerende direktør DSB

09.20 – 09.45

Coronavirus – status fra Helsedirektoratet
Helen Brandstorp, divisjonsdirektør Helsedirektoratet

09.50 – 10.15

Regional samordning og samvirke - mellom barken og veden
Knut Storberget, fylkesmann i Innlandet

10.20 – 11.00

Kaffepause

11.00 – 11.25

Regional samordning og samvirke i praksis - er det behov for endringer?
Ellen Katrine Hætta, politimester Finnmark politidistrikt

11.30 – 11.55

Forsvarets rolle i lokal og regional samordning og samvirke
Generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen, sjef Heimevernet

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.25

Klimautfordringer - gjelder det oss?
Helga (Kikki) Flesche Kleiven, førsteamanuensis Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB

13.30 – 13.55

Kraftforsyning i et endret klima - samordning en suksessfaktor?
Kjetil Lund, direktør NVE

14.00 – 14.25

Slik ble jeg rammet av ekstremværet - erfaringer fra samvirke på lokalt nivå
Kjell Rune Olsen, næringssjef Lindesnes kommune

14.30 – 15.00

Kaffepause

15.00 – 15.25

Menneskeskapte miljøutfordringer - konsekvenser for samfunnssikkerheten
Erik Solheim, leder Plastic REVolution Foundation

15.30 – 15.55

Humoristisk innslag
Hans Morten Hansen, komiker og skuespiller

15.55 - 16.00

Avslutning dag 1

Tirsdag 4. februar 2020
Møteleder: Harald Rasmussen, DSB

07.45 – 09.00

Registrering og kaffe

09.00 – 09.25

Alt hva menneskene klarer - psykiske reaksjoner etter alvorlige hendelser
Generalmajor Jon Gerhard Reichelt, sjef Forsvarets sanitet

09.30 – 10.05

Samordning og samvirke på lokalt plan - erfaringer fra Viking Sky
Thorry Aakenes, politiinspektør og leder for Fellesoperative tjenester i Møre- og Romsdal
politidistrikt og Jan Morten Dale, beredskapsansvarlig Hustadvika kommune
- i samtale med Morten Harangen, kommunikasjonsrådgiver DSB.

10.10 – 10.35

Samordning og samvirke under krevende forhold - ulike skipshendelser på Svalbard
Kjerstin Askholt, sysselmann på Svalbard

10.40 – 11.10

Kaffepause

11.10 – 11.35

Nordisk samarbete i ett nytt hot- och risklandskap
Dan Eliasson, direktør MSB

11.40 – 11.55

Utdeling av Samfunnssikkerhetsprisen for 2019
Innlegg fra vinner av Samfunnssikkerhetsprisen for 2019

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.25

Krav til samhandling i en teknologisk tid
Olav Lysne, direktør SimulaMet

13.30 – 13.55

Kommunikasjonshåndtering og åpenhet ved digitale hendelser
Halvor Molland, informasjonsdirektør Norsk Hydro

14.00 – 14.30

Kaffepause

14.30 – 14.55

Åpenhet i Forsvaret - kommunikasjonsarbeid i et endret sikkerhetsbilde
Generalmajor Ingrid Gjerde, sjef Planavdelingen i Forsvarsstaben

15.00 – 15.25

Tillit og troverdighet som grunnlag for samfunnssikkerhet
Kristoffer Egeberg, redaktør Faktisk.no

15.30 – 15.55

Fake eller fakta - hvorfor lar vi oss lure?
Andreas Wahl, fysiker og programleder

15.55 – 16.00

Avslutning
Kristin Cordt-Hansen, assisterende direktør DSB

