
 

 

SAMFUNNSSIKKERHETSKONFERANSEN 2021 

Program 1. og 2. februar 2020 
Sted: Hotell The Hub, Oslo og Webinar  

 
 

Samfunnssikkerhet ved et veiskille? 
Tema for Samfunnssikkerhetskonferansen 2021 (Samsik21) er "Samfunnssikkerhet ved et veiskille?".   
Få av oss som lever i Norge i dag har opplevd krig, men landet vårt har opplevd terror. Stadig flere har også 
fått merke mer ekstremvær og mange har fått eiendom og livsgrunnlag ødelagt av skred, brann, tørke og 
orkan. Korona-viruset har sendt verden inn i en krise for liv og helse – og økonomi. Norge har innført de mest 
inngripende tiltak siden krigen, og i en periode preget av reguleringer, frykt og usikkerhet er det viktig med 
tydelig informasjon, og tillit til at tiltak som iverksettes er nødvendige og effektive. Samtidig vet vi at under og 
like etter store kriser kan det være lettere å innføre tiltak det er usikkerhet om, og man ellers ikke ville fått 
gjennomslag for.  
 
Mandag 1. februar 
Statsminister Erna Solberg vil åpne konferansen i 2021. Behovet for internasjonalt samarbeid er blitt 
tydeligere under koronakrisen, og arbeidet i EU vil bli presentert av den øverste ansvarlige for EUs 
krisehåndtering. Norge er også valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd, og vår egen Utenriksminister vil 
presentere hva Norge vil bruke den plassen til. Håndteringen av  pandemien vil bli belyst fra ulike ståsteder og 
med ulike perspektiv. Hva har styrkene og svakhetene ved forberedelsene og håndteringen vært? Hvilke 
sårbarheter og behov ble avdekket? Til dette vil få høre eksempler fra ulike ståsted og perspektiv fra Norge og 
Sverige, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi vil også gå bak selve håndteringen og få et innblikk i arbeidet 
med på skaffe vaksine. Fra Oslo og Statsforvalteren i Nordland vil vi få høre hvordan det er å stå i langvarige 
og sammenfallende hendelser. Fungerer samordningen når det virkelig drar seg til? Finner ressursene 
hverandre? Hva kan vi gjøre annerledes ved neste pandemi? Dagen avsluttes med et innblikk i hvordan 
rettsstaten Norge klarer seg gjennom pandemien.    
 
Tirsdag 2. februar 
På konferansens andre dag vil vi se på flere utfordringer for samfunnssikkerheten. Justis- og 
beredskapsminsteren vil gi oss et innblikk i rådende norsk politikk for samfunnssikkerhet. Forsvarsjefen vil gi 
oss sine betraktninger om samordning mellom militær og sivil beredskap. Det vil bli presentert en 
undersøkelse om hvordan norsk næringsliv har klart seg gjennom pandemien, og utfordringer for den digitale 
sårbarheten i både privat og offenlig virksomhet. Vi vil også få høre hvor dramatiske konsekvensene kan bli 
som følge av klimaendringene, og hvilken betydning covid-19 har for arbeidet med utslippsreduksjoner og 
klimatilpasning? På konferansens siste del vil vi belyse hvordan samfunnets behov for åpenhet, innsyn, debatt 
og deltakelse må ivaretas i en krise. Og siden 2021 er valgår vi vil få presentert forskning på taler i Stortinget 
som omtaler kriser. Konferansen avsluttes med utdeling av Samfunnssikkerhetsprisen for 2020.  
 
 
 
 
 



 

Mandag 1. februar 2021  
 

07.45 – 09.00 Registrering og kaffe 

09.00 – 09.15 Velkommen  

Elisabeth Sørbøe Aarsæther, Direktør DSB  

09.15 – 09.40 Åpning 

Erna Solberg, Statsminister 

09.45 – 10.10  Koronahåndteringen i et EU-perspektiv 

Janez Lenarčič, Kommisær/minister EU/DG Crisis Management 

10.15 – 11.00 Kaffepause 

11.00 – 11.25 Norge i sikkerhetsrådet. Har det noen betydning for samfunnssikkerheten i Norge? 

Ine Marie Eriksen Søreide, Utenriksminister 

11.30 – 11.55 Koronahåndteringen i Norge 

Espen Rostrup Nakstad, Assisterende helsedirektør Helsedirektoratet 

12.00 – 13.00  Lunsj 

13.00 – 13.25 Koronahåndteringen i Sverige 

Anders Tegnell, Statsepidemiolog for den svenske folkehelsemyndigheten 

13.30 – 13.55 Jakten på en vaksine 

John Arne Røttingen, Helseambassadør Utenriksdepartementet 

14.00 – 14.25 Korona sett fra storbyen Oslo 

Raymond Johansen, Byrådsleder Oslo kommune 

14.30 – 15.00 Kaffepause 

15.00 – 15.25 Samtidige hendelser – gjensidige avhengigheter 

Tom Cato Karlsen, Statsforvalteren i Nordland 

15.30 – 15.55 Rettsstaten i pandemien 

Kristin Bergtora Sandvik, Professor Universitetet i Oslo / PRIO 
15.55 - 16.00 Avslutning dag 1 

 
 
 
 
 
 



 

Tirsdag 2. februar 2020 
 

07.45 – 09.00 Registrering og kaffe 

09.00 – 09.25 Samfunnssikkerhet I en usikker verden 

Monica Mæland, Justis- og Beredskapsminister  

09.30 – 09.55 

 

Militær eller sivil beredskap – eller ja takk begge deler?  

General Eirik Kristoffersen, Forsvarssjef 

10.00 – 10.25 

 

Kontinuitetsplanlegging i næringslivet - hvor godt forberedt kan man være? 

Odin Johannessen, Direktør Næringslivets Sikkerhetsråd og Elisabeth Aarsæther, Direktør DSB 

10.30 – 11.00 Kaffepause 

11.00 – 11.25 

 

Digitale sårbarheter og utfordringer i kommuner og private bedrifter 

Frode Hommedal (teknisk direktør, PwC) 

11.30 –  11.55 

 

Klimaomstilling og bærekraft i en post-korona verden 

Dag O Hessen, Professor – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo 

12.00 – 13.00  Lunsj 

13.00 – 13.25 Åpenhet og innsyn i krisetider?  

Anine Kierulf, Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 

13.30 – 13.55 Må det en krise til før politikerne våkner?  

Jon H. Fiva, Professor - Handelshøyskolen BI 

14.00 – 14.30  Kaffepause 

14.30 – 14.55 Utdeling av Samfunnssikkerhetsprisen for 2020 

Innlegg fra vinner av Samfunnssikkerhetsprisen for 2020 

14.55 – 15.00 Avslutning 

Elisabeth Aarsæther, Direktør DSB 

 

https://www.jus.uio.no/ior
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