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Tid Hva Hvem Kommentar 

0830 Kaffe   

0900-0915 Åpning Fylkesmann Erling Lae  

0915-0955 Erfaringer fra Lærdal 

kommune under brannen i 

vinter 

Varaordfører i Lærdal Varaordfører i Lærdal, Geir Berge Øverland, som også er overlege 

ved sykehuset var sentral i kommunenes håndtering av brannen i 

vinter. Han vil formidle utfordringene kommunes kriseledelse erfarte 

og hvordan de har fulgt opp i ettertid.   

0955-1035 Hvordan er beredskapen 

organisert i Os kommune 

Kommunalsjef helse og brannsjef i 

Os kommune, Hordaland 

Os kommune har en spennende organisering av beredskapsoppgavene 

til kommunen. Bla er brannsjef underlagt kommunalsjef helse. I 

tillegg er ulike funksjoner som legevakt, kommunal kriseledelse og 

brann-og redning organisert i en integrert modell.  

1035-1045 Pause   

1045-1115 Hvilke forventninger har 

forsikringsbransjen til 

offentlige myndigheters 

forebygging og beredskap 

Finansnæringens hovedorganisasjon Forsikringsbransjen har ved flere anledninger varslet at de vil øke 

forventingene til offentlige myndigheters innsats for å forebygge og 

skade eller redusere konsekvensen av skade etter uvær. 

Finansnæringens hovedorganisasjon vil presentere forventninger til at 

offentlige myndigheter stiller strengere krav, bla som plan-og 

bygningsmyndighet. 

1115-1135 Innbyggerperspektiv; Hva 

skal det offentlige ivareta? 

Journalist Lars Døvle Larsen, TB Hvilke forventninger har innbyggerne til offentlige myndigheters 

ansvar for å ivareta den enkeltes sikkerhet?  

1135-1200 Hvilke forventninger har 

næringslivet til offentlige 

myndigheter? 

Styreleder NHO-Vestfold Næringslivet i Vestfold og offentlige myndigheter er gjensidig 

avhengig av et godt samarbeid også innenfor samfunnssikkerhet og 

beredskap. 

1200-1230 Lunsj   

1230-1415 Hvilke ressurser har vi i 

Vestfold? 

Sivilforsvaret  

Heimevernet 

Frivillige organisasjoner 

Vestfold bondelag 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

Næringslivet 

KFB/Sanitetsforeningen 

Hver «organisasjon» får 15 minutter til å presentere hvem de er, hva 

de kan bidra med og hvordan de aktiveres som en ressurs for 

offentlige myndigheters beredskap. 

 

I tillegg er det åpning for å etablere informasjonspost i gangen utenfor 

auditoriet for å orientere mer om egne ressurser.   

  

1415-1430 Oppsummering/diskusjon Fylkesmannen i Vestfold Kort presentasjon av mulig fylkesøvelse i 2016 

 


