Thon Hotel Opera, Oslo 25.– 26. september
Velkommen til Sikkerhetskonferansen 2013
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) spisser
fokuset på årets sikkerhetskonferanse.
Satsingsområdene vinningskriminalitet,
sikkerhet og beredskap, og
informasjonssikkerhet er på agendaen.
Angrepet på det delvis Statoil-eide anlegget i
In Amenas i Algerie sjokkerte en hel nasjon,
og skapte reaksjoner langt utover Norge. Å
svare på et kompleks risikobilde er
utfordrende for alle globale selskaper.
Konsernsjef Helge Lund kommer for å snakke
om hvilke erfaringer Statoil har gjort etter
terrorangrepet i In Amenas, og hvordan
selskapet jobber for å styrke kvaliteten på
sikkerhetsarbeidet.
Justis- og beredskapsminister Grete Faremo
åpner konferansen på dag 1, hvor et av
høydepunktene også blir offentliggjøringen av
ferske tall fra Kriminalitets- og
sikkerhetsundersøkelsen. Dag 1 byr i tillegg
på foredrag om kriminalitetsbildet sett fra
både næringslivet og politiet, herunder en
fersk rapport fra Kripos om organisert
kriminalitet. Konsernsjef Cato Hellesjø, i
Sporveien, vil snakke om håndtering av
korrupsjon.

Nærings- og handelsminister Trond Giske
åpner konferansens dag 2. På dag 2 kommer
også Etterretningstjenesten for å si noe
trusselbildet internasjonal, og Politiets
sikkerhetstjeneste vil blant annet snakke om
deres rådgivende rolle.
Utenriksdepartementet ser et økende
økonomisk nærvær i utlandet. Seniorrådgiver
Jon Vea, tidligere ambassadør i Angola, vil
holde et innlegg om forventninger til
utenrikstjenesten om råd og veiledning til
norske virksomheter.
Utfordringene for en næringslivsleder innen
informasjonssikkerhet øker. Sikkerhetssjef
Hanne Tangen Nilsen, i Telenor Norge vil
snakke om håndtering av digitalspionasje , og
viserektor Morten Irgens, ved Høgskolen i
Gjøvik vil si noe om viktigheten av
kompetanseproduksjon.
Velkommen!
Kristine Beitland, direktør i NSR

Mer informasjon og påmelding til Sikkerhetskonferansen 2013 finnes på

www.nsr-org.no

25. september
0900-0930
0930-0935
0935-1000

Registrering
Velkommen
Åpning av Sikkerhetskonferansens dag én
Utdeling av Fidusprisen

Konferansier: Christine Korme, komunikasjonsdirektør
Microsoft Norge
Konferansier: Christine Korme
Grethe Faremo, Justis- og beredskapsminister
Grethe Faremo, Justis- og beredskapsminister

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge 2013 (KRISINO)
1000-1030

Presentasjon av KRISINO 2013

1030-1045
1045-1115
1115-1145
1145-1215

Kaffe
Kommentar til KRISINO 2013
Kommentar til KRISINO 2013
Spørsmål/kommentarer

1215-1315

Lunsj og besøk hos utstillere

Kristine Beitland, direktør, Næringslivets Sikkerhetsråd
(NSR)
Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge
Politiet
Idar Kreutzer, politiet, Kristine Beitland

Vinningskriminalitet
1315-1345
1345-1415
1415-1445
1445-1515
1515-1615

1615-1645
1645-1715
1800->

Kriminalitetsbildet sett fra næringslivet
En felles innsats - ingen vinner kampen alene!
Stor fortjeneste, liten oppmerksomhet og et alvorlig
samfunnsproblem
Kaffe/besøk hos utstillere
Organisert kriminalitet – situasjonsbildet og
fremtidens utfordringer

Eivind Borge, politiinspektør, leder Taktisk
etterforskningsavdeling, Kripos og Romerike
politidistrikt
Fra skuffelse til handling – håndtering av korrupsjon Cato Hellesjø, konsernsjef , Sporveien
Eple i Edens hage - hvor godt smaker det?
Henrik Syse
Middag

26. september
0900-0905
0905-0930

Trond Kjølstad, sikkerhetssjef, Schenker AS
Odd Skei Kostvei, politiinspektør, Vestfold politidistrikt
Per Geijer, sikkerhetssjef, Svensk handel og
Varningslistan.se

Velkommen
Åpning av Sikkerhetskonferansen dag to

Konferansier: Christine Korme

Trond Giske, Nærings- og handelsminister

Sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt
0930-1000

Hva er trusselbildet internasjonalt?

1000-1030

Kaffe/besøk hos utstillere

1030-1100

Hva er trusselbildet nasjonalt og hvordan gir vi råd til
næringslivet?
Økende norsk økonomisk nærvær i utlandet forventninger til utenrikstjenesten om råd og
veiledning
Lunsj og besøk hos utstillere
Etter In Amenas
- erfaringer Statoil har gjort etter terrorangrepet mot
In Amenas og hvordan selskapet jobber for å styrke
kvaliteten på sikkerhetsarbeidet.
Krisekommunikasjon
Kaffe

1100-1130

1130-1230
1230-1330

1330-1400
1400-1430

Jon Morten Mangersnes, avdelingsdirektør,
Etterretningstjenesten

Politiets sikkerhetstjeneste
Jon Vea, seniorrådgiver, Utenriksdepartementet, tidl.
ambassadør i Angola

Helge Lund, konsernsjef , Statoil

Svein Holtan, seniorrådgiver, Gambit Hill & Knowlton

Informasjonssikkerhet
1430-1500
1500-1530
1530

Spioner og likesinnede.. slik håndterer vi det!
Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsjef, Telenor Norge AS
Produksjon av kompetanse - hvem skal beskytte våre Morten Irgens, viserektor Høgskolen i Gjøvik
verdier i fremtiden?
Oppsummering og avslutning
Konferansier: Christine Korme.

