
Den beste måten 
å forutsi fremtiden på  
er å skape den
Peter Drucker

Hvordan møter vi fremtidens utfordringer?
 
Vi leder våre organisasjoner i den tro at den dårlige 
kommuneøkonomien snart blir bedre og at vi igjen 
skal tilbake til de ”gode gamle dager”. Det kommer 
ikke til å skje og vi må ta inn over oss de nye 
realitetene. Hvordan vil den demografiske overgangen, 
globaliseringen og klimaendringene virke inn på brann- 
og redningstjenesten de neste 10-20 årene?  

Hvordan skal vi klare å opprettholde lojalitet, moral  
og vårt gode omdømme også i fremtiden?  
Hva med servicenivået, kan vi klare mer med mindre 
penger? Hvordan vi skal vi kunne omstille oss og bidra 
til ny verdiskapning og økt samfunnsnytte. Kan vi både 
overleve og også trives med disse endringene?
 
Konferansens røde tråd er Innovasjon og håpet er 
at dagene her i Ålesund kan åpne våre sinn på de 
mulighetene vi har fremfor oss.
 
Skal vi kunne løse de offentlige oppgavene i fremtiden, 
trenger vi innovasjon inn i offentlig sektor og et godt 
samspill mellom offentlig sektor, næringsliv, sivilsamfunn 
og den enkelte.

 

Waterfront Hotell, Ålesund 
29 - 31 mai 2013 

http://www.aabv.no/
https://www.nordicchoicehotels.no/Quality/Quality-hotel-Waterfront-Alesund/


.    

          O n s d a g  2 9 .  m a i  t i l r e i s e d a g e n

20:00 Sosial samling på Teaterfabrikken med god mat  
 og mye humor i regi av Serveringsteateret.

 t O r s d a g  3 0 .  m a i

08:30  Fremmøte og registrering

09:00 Kulturelt innslag - David Sewerin
 - Velkommen og praktisk informasjon 
  v/brannsjef Geir Thorsen
 - Velkommen til Ålesund v/ordfører 
  Bjørn Tømmerdal

09:30  Åpningsforedrag av Justis- og 
 beredskapsminister Grete Faremo. 
 Samfunnsikkerhet og beredskap – 
 det er mye som kan bli bedre 

10:15  Presentasjon av utstillere

10:20  Kaffe og besøk hos utstillere

10:45  Innovasjon i den offentlige sektor – 
 ved spesialrådgiver Erna Wenche Østrem 
 fra Norsk Forskningsråd

11.30  Fotografering 

11.45  Lunsj med etterfølgende besøk hos utstillere 

13.00  Sett inn i glasskula – finner vi spørsmålene   
 og hvordan tilpasser vi organisasjonen? 
 - ved brannsjef Jon Myroldhaug Oslo 
 Brann- og Rednings Etat

13:30  Hvordan var det, hva erfarte vi og hvordan ender  
 vi om 30 år? - ved brannsjef Guttorm Liebe 
 Skien brannvesen

14:10  Kaffepause med besøk hos utstillere 

14:45  Å tenke det, ville og ønske det, men å gjøre det?  
 Erfaringer fra Sverige, «Säkerhet och trygghet  
 i Nyköpings kommun» et systematisk sikkerhets- 
 arbeid satt i system - ved Tf Per Wikberg, 
 Sörmlandskustens räddningstjänst

16.15  Avslutning på det faglige 

19:00  Aperetiff

19:30  Festmiddag

PROGRAM

 F r e d a g  3 1 .  m a i

 FORVALTNINGSROLLEN

09:00 «Tid for tomgang» – et anti motivasjons    
 foredrag - ved Freddy Kjensmo

09:45 Direktoratet for samfunnssikkerhet 
 og beredskap:
 ●  DSB`s visjoner og fokusområder

10:30  Kaffepause med besøk hos utstillere

11:00 Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
 beredskap:
 ●  DSB`s visjoner og fokusområder

11.45 Lunsj med etterfølgende besøk hos utstillere 

 LEDERSKAP

13:00 Fremtidens ledelse – 
 ved Robert Helland-Olsen, HKKR as

 ARBEIDSGIVERROLLEN 
 - lukket del av konferansen

14:00 Brannsjefens arbeidsgiverrolle, 
 og informasjon fra KS v/ spesialrådgiver    
 Torfinn Thomassen

14:45  Brannsjefens halvtime,  
 inkl. neste års konferanse

15:20  Avslutning

15:30  Slutt



.    

PROGRAM - ledsager dag 1

          O n s d a g  2 9 .  m a i  t i l r e i s e d a g e n

20:00  Sosial samling på Teaterfabrikken med god mat  
  og mye humor i regi av Serveringsteateret. 
  

   t O r s d a g  3 0 .  m a i

08:30  Fremmøte og registrering

09:00 Kulturelt innslag
 - Velkommen og praktisk informasjon 
  v/brannsjef Geir Thorsen
 - Velkommen til Ålesund v/ordfører 
  Bjørn Tømmerdal

09:30  Båt til Langevåg, Devoldfabrikken
 - Guidet omvisning 
  i Devoldfabrikkens museeum

11.30   Lunch på Devoldfabrikken 
 - Outlet: Moods of Norway, Bergans, 
  Norrøna, Devold og Skomax

14.15  Båtretur til Ålesund

14:45  Møte med Queen Elizabeth

16:00  Til egen disposisjon

19:00  Aperetiff 

19:30  Felles festmiddag

 F r e d a g  3 1 .  m a i

09:00 “Tid for tomgang” - 
 Anti motivasjonsseminar 
 ved Freddy Kjensmo

09:45 Buss til Sunnmøre Museeum 

11:30 Buss til Fjellstua

11:45  Lunch på Fjellstua

12:30 Til egen disposisjon

15:30  Slutt på fagkonferansen

PROGRAM - ledsager dag 2

«Det eneste vi vet om  
fremtiden, er at den blir  
annerledes
Peter Drucker
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LEDERSKAP



Velkommen til Ålesund

Påmeldingsskjema

http://www.visitalesund-geiranger.com/
http://www.visitalesund-geiranger.com/


Navn Fakturaadresse Bestiller nr. Merknader (allergi, behov for 
assistanse, spesiell mat eller annet

Deltaker

Ledsager

Påmeldingsskjema for Brannsjefkonferanse 
Ålesund 29. - 31. mai 2013

Jeg bestiller følgende til konferansen
Sett kryss på ja eller nei

Ja Nei Jeg bestiller følgende overnatting Kryss for riktig valg

Konferansepakke begge dager (kr 3200.-) Enkeltrom onsdag – fredag kr 1960.-

Konferansepakke torsdag (kr 1600.-) Dobbeltrom onsdag – fredag kr 2360.-

Konferansepakke fredag (kr. 1600.-) Enkeltrom torsdag - fredag kr 980.-

Pensjonistdeltaker på konferansen (kr 500.-) Dobbeltrom torsdag - fredag kr 1180.-

Sosialt program onsdag 
(kr 500.-) Pr. person

Waterfront hotel har noen ledige rom i påfølgende weekenden. 
Bestill direkte med hotellet på tlf. 70 11 19 00.

Sosialt program torsdag 
(kr 500.-) Pr. person

Enkeltrom ut over konferansen pr natt kr 980.-

Ledsagerprogram torsdag (kr 250.-) Dobbeltrom ut over konferansen pr natt kr 1180.-

Ledsagerprogram fredag (kr 250.-)

Den 29 brannsjefkonferansen arrangeres på Waterfront Hotell i Ålesund fra 29. - 31. mai 2013. 
Påmeldingsfrist er 26. april 2013.
Påmelding på dette skjema som sendes til: 
E-post: harriet.slotsvik@alesund.kommune.no 

Antall:

Antall:

Skriv ut Send via mail
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