PROGRAM
KOMPETENCEUDVIKLINGSDAGE
5. - 6. APRIL 2017

TEMA: DEN NÆRMESTE FREMTID… NOK ENGANG?

SAMTÆNKNINGSSEK TIONEN

VELKOMMEN TIL ENDNU ET PAR SPÆNDENDE
KOMPETENCEUDVIKLINGSDAGE PÅ KASTELLET
Det er nu 15. gang, at vi kan byde velkommen til kompetencedage på Kastellet i samme
format som hidtil. Rammen er som altid sikkerheds- og beredskabsområdet og
målgruppen er vores frivillige B-medlemmer i samfundsvigtige virksomheder samt
samarbejdspartnere. Denne gang beskæftiger vi os med ”Den nærmeste fremtid... nok
engang?” i forskellige afskygninger. Formålet med dagene er, at skabe et frit læringsrum
for refleksion så deltagerne bagefter kan vende hjem med nye forståelser og indsigter,
inspiration og værktøjer til gavn for den enkelte samfundsvigtige virksomhed eller
myndighed og herunder samfundets samlede robusthed.

PROGRAM

Onsdag d. 5. april
Kl. 09:00 - 09:15:
Kl. 09:15 - 10:15:
Kl. 10:15 - 10:30:
Kl. 10:30 - 11:30:
Kl. 11:30 - 12:15:
Kl. 12:15 - 13:00:
Kl. 13:00 - 13:15:
Kl. 13:15 - 14:15:
Kl. 14:15 - 15:00:
Kl. 15:00 - 15:15:
Kl. 15:15 - 16:00:
Kl. 16:00 - 17:00:
Kl. 17:00 - 17:15:
Kl. 17:15 - 18:00:
Kl. 18:00 - 20:00:

Velkomst og intro til dagene ved Samtænkningssektionen
Det optimerede menneske i militær-teknologisk forskning (Caroline P. og Alexander P.)
Kaffepause
Nationalt risikobillede – Hvad? Hvorfor? Hvordan? (Morten Korslund)
Frokost
Rejsesikkerhed for medarbejdere (David M. Westh)
Kaffepause
Større personlig indflydelse til møder etc. (Morten Sehested Münster)
Case: IT-udfordringer i Helsingør Kommune (Pernille Madsen)
Pause
Shelter Box – Survival Kit i nødhjælpsindsatser (Torstein Nielsen)
Brug af narrativer i øvelsesplanlægning (Rasmus Dahlberg)
Klargøring til middag og aftenprogrammet
Middag (hakkebøf og citronfromage)
Aftenens indlæg: Steen Herdel – et mangefacetterede liv

Torsdag d. 6. april
Kl. 08:30 - 08:45:
Kl. 08:45 - 10:00:
Kl. 10:00 - 10:15:
Kl. 10:15 - 11:00:
Kl. 11:00 - 11:15:
Kl. 11:15 - 12:15:
Kl. 12:15 - 13:00:
Kl. 13:00 - 14:30:
Kl. 14:30 - 14:45:

Velkomst ved Samtænkningssektionen
Mindre snak – mere værdi (Bastian Overgaard)
Kaffepause
IT-sikkerhed. Fire tendenser for DK i 2017 (Søren Debois)
Status på Samtænkningssektionen (Samtænkningssektionen)
Gidseltagning (Peter Ilsted og Peter Seeberg)
Frokost
Hvad kan hjernen lære os om undervisning og læring?
Afslutning og evaluering (Claus Bjørnelund)

Praktiske forhold:
- Bageriet, Søndre Magasin, Kastellet. Fri parkering med front mod bygningerne, dog ikke hovedgaden
- Tilmelding på https://samtaenkning.nemtilmeld.dk/1/ inden fredag d. 31. marts 2017 kl.16:00
- Husk at skrive i tilmeldingen om du deltager på middagen. Fri påklædning/uniform i hele programmet.
- Du er velkommen til at deltage på enkelte indlæg, en halv, hel eller begge dage – giv blot besked herom

PRÆSENTATION AF INDLÆGGENE I DEN RÆKKEFØLGE DE OPTRÆDER I PROGRAMMET
DET OPTIMEREDE MENNESKE I
MILITÆR-TEKNOLOGISK FORSKNING
Teknologiske fremskridt forekommer hurtigere end nogensinde før.
Dette gør sig gældende inden for mange sektorer, herunder militær- og sikkerhedsindustrien. Forskere beskæftiger sig med alt fra
biologisk og menneskelig udvikling, til komplekse våbensystemer og
kunstig intelligens. Men er vores samfund klar til at håndtere kunstig
intelligens og menneskelige hybrider udviklet i en militær kontekst?

NATIONALT RISIKOBILLEDE
– HVAD? HVORFOR? HVORDAN?
Danmark fik i januar en ny og revideret version af det nationale
risikobillede. Publikationen, som portrætterer en række af de største,
erkendte, samfundsmæssige risici, præsenteres her af én af forfatterne bag. Hvad indeholder risikobilledet? Hvad skal vi med det? Og
hvordan man udarbejder et risikobillede vil være blandt de centrale
spørgsmål til besvarelse og diskussion.

REJSESIKKERHED FOR MEDARBEJDERE
Flere danske virksomheder engagerer sig på nye vækstmarkeder
for at fastholde eksisterende markedsandele og sikre fremtidig,
ekspansiv vækst. Forbundet med dette kan virksomhederne og deres
medarbejdere blive eksponeret for forskellige risici. Hvordan kan
man forhindre at disse risici bliver en direkte trussel for de rejsende
medarbejdere?

STØRRE PERSONLIG
INDFLYDELSE TIL MØDER ETC.
Gennem relationer kan du øge din personlige indflydelse. Indlægget handler om hvordan du bliver bedre til at influere gennem god
kommunikation, og samtidig også hvordan man gør det på en etisk
forsvarlig måde. Indlægsholderen vil, baseret på mange års forskning,
komme med en række forholdsvist simple strategier, der kan hjælpe
dig med at styrke din indflydelse. Strategierne kan altså bruges i
mange sammenhænge.

CASE:
IT-UDFORDRINGER I HELSINGØR KOMMUNE
Indlægget handler om de former for ”cyber- angreb” som Helsingør
Kommune udsættes for – her med et særligt fokus på 2 konkrete
sager i forhold til ransomware og CEO-fraud. I indlægges kommes
endvidere ind på hvorfor kommunens egne ansatte kan være mere
”farlige” end hackerne samt hvilke forholdsregler en it-organisation
bør iværksætte for at styrke medarbejdernes awareness.

SHELTER-BOX – SURVIVAL KIT
I NØDHJÆLPSINDSATSER
Lige nu er 85 millioner mennesker verden over hjemløse på grund
af naturkatastrofer eller konflikter. ShelterBox arbejder hver dag for
at forandre dette. Siden opstarten i 2000 har organisationen hjulpet
over 1,2 millioner mennesker med at få tag over hovedet. Vores mål
er at være på plads i et katastrofeområde så hurtigt som muligt. Hvad
møder os? Hvordan forbereder vi os? Hvad skal egentligt til for at
overleve?

BRUG AF NARRATIVER I ØVELSESPLANLÆGNING
Beredskabs- og kriseøvelser er ”rollespil for bureaukrater”, og det kan
være nødvendigt med en god portion fantasi og indlevelsesevne for
at få det fulde udbytte af de mange timers planlægningsarbejde. Til
det formål kan et såkaldt ”narrativ” anvendes: et udfoldet øvelsesscenarie, som ved hjælp af skønlitterære virkemidler sætter ord og
billeder på handlingen.

ET MANGEFACETTERET LIV
Forældrene kan være den største trussel for deres børns fremtid. Vi
slår selv de streger vi falder over. Min tid med Spies. ”Jeg er ikke den
klogeste, men jeg kender nu ikke nogen, der er klogere”. Hvordan har
dine celler det? Sådan bliver du 100 år gammel. Sådan skaffer man
nogle millioner, når man skal lave spillefilm. Mit liv med film - sådan
bliver man filmproducent. Man kan lære hele livet, - ingen undskyldninger her. Et liv som verdensborger.

MINDRE SNAK – MERE VÆRDI
Sprogforskning viser, at jo mere komplekse informationer, du vil
formidle, jo flere pauser skal der til. Dygtige talere og skuespillere
understreger vigtige pointer med kunstpauser. Og mødeteknologien
Silent Co-creation skaber 20% mere effektive møder med intelligente
mellemrum. Tænk så på dine mange møder med konstant snak. Hvad
er de fatale konsekvenser af støjende og ineffektive møder?

IT-SIKKERHED. FIRE TENDENSER FOR DK i 2017
Vi ser i dette indlæg på tendenser i IT-sikkerhed for 2017. Vi lægger særlig vægt på sikkerheds-landskabet for små og mellemstore
virksomheder; på tilsyneladende tiltagende aktivitet fra statsaktører;
på EUs Persondataforordning; og på det eskalerende våbenkapløb
imellem IT-kriminelle og IT-leverandører.

GIDSELTAGNING
Gidseltagning og tilbageholdelser er et globalt problem. Problemet
findes i mange forskellige former og afskygninger. I dette indlæg vil
der blive givet et eksklusivt blik ind i ’maskinrummet’ hos et par af
de fageksperter, der er med til at håndtere disse situationer både før,
under og efter hændelsen. Der vil både blive givet eksempler fra rigtige situationer, gennemgået “best practice” for håndtering og givet
konkrete praktiske råd til, hvordan man som gidsel/ tilbageholdt kan
optimere sin overlevelseschance.

HVAD KAN HJERNEN LÆRE OS OM
UNDERVISNING OG LÆRING?
Ingen er i tvivl om, at læring sker i – og med – hjernen, men hvad ved
vi egentlig om det, der går for sig i hjernekisten? Oplægget giver et
kort indblik hvordan hjernen grundlæggende lærer og introducerer en
undervisningsmodel. Vi tager fat på nogle helt centrale forhold i modellen og ser på hvorfor de er så vigtige, og hvad en underviser kan
gøre for at tage højde for dem i sin praksis. Afslutningsvist inviteres
til dialog med henblik på at skabe en kobling indenfor sikkerheds- og
beredskabsområdet.

PRÆSENTATION AF INDLÆGSHOLDERNE I DEN RÆKKEFØLGE DE OPTRÆDER I PROGRAMMET:

MORTEN KORSLUND
MUNSTER

 rbejder med metodeudvikling og rådgivning i Beredskabsstyrelsens enhed for krisestyring, som blandt andet
A
udarbejder Nationalt Risikobillede. Har tidligere beskæftiget sig med sikkerhedspolitik i regi af OECD,
Europakommissionen og den danske udenrigstjeneste. Med en oprindelig baggrund indenfor filosofi, har Morten
også en stor interesse for eksistentielle risici og hvordan vi erkender dem.

DAVID M. WESTH

 avid er Travel Security Advisor hos FLSmidth. Han har en baggrund som befalingsmand i Livgarden gennem 14 år,
D
med udsendelser til Kosovo, Irak og Afghanistan. Efterfølgende har han gennemført en en Professionsbachelor som
Katastrofe- og Risikomanager. Begge dele bringes i spil i hans nuværende arbejde.

MORTEN SEHESTED

 irektør i The Nudging Company og partner i BRO. Han arbejder med personlig indflydelse, content marketing og adD
færdsdesign for kunder som FOA, IBM, ATP og flere danske kommuner. Morten er redaktør på BRO Blog og forfatter
til bogen ’Personlig Indflydelse’. Derudover holder Morten foredrag – især om content marketing og adfærdsdesign.

PERNILLE MADSEN

 ernille Madsen er Centerchef i Helsingør, hvor hun har ansvaret for Center for Borgerservice, It og Digitalisering.
P
Centeret er ansvarlig for den generelle datasikkerhed i forhold til borgernes persondata og for sikkerheden hos
kommunens 5400 ansatte og 7000 elever. Helsingør Kommune har fokus på it- sikkerhed, og har i de seneste 3 år
øget it-sikkerhedsbudgettet med 25 pct.

TORSTEIN NIELSEN

 orstein er frivillig Response Team Member i den humanitære hjælpeorganisation ShelterBox. Som Team Leader bliver
T
han sendt på nødhjælpsmissioner over hele verden. Til daglig arbejder Torstein som beredskabschef i Stavanger
kommune og har mange år bag sig som officer i det norske forsvar. Han mener, at erfaring fra nødhjælpsmissioner
giver indgående viden og færdigheder, som kan bruges til at opbygge et robust samfund derhjemme.

RASMUS DAHLBERG

 asmus Dahlberg er forfatter og historiker med speciale i katastrofer og beredskab. Arbejder på Copenhagen Center
R
for Disaster Research på KU/CBS og har skrevet PhD i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Forfatter til en række
fag- og skønlitterære bøger, bl.a. katastrofetriologien (L&R 2012-16), ”Danske Katastrofer” (Gyldendal 2014) og
”Pandoracellen” (Turbine 2017).

STEEN HERDEL

Steen placerer sig centralt i dansk film med en stor produktivitet, herunder filmen ”I Kina spiser de hunde”. Derudover
har Steen rejst verden rundt, kan flere sprog flydende, har certifikat til at flyve helikopter og jumbojet samt været tæt
på Simon Spies i en årrække. Steen fortæller om sit mangefacetterede liv og hvad der særligt har optaget ham
igennem sit liv.

BASTIAN OVERGAARD

 eniorkonsulent og ekspert i Silent Co-creation. Er p.t. leder af projekt Effektive Møder 2017, hvor Finansforbundet,
S
Ingeniørforeningen og Region Midtjylland implementerer Silent Co-creation i deres mødekultur. Bastian har faciliteret strategi-, innovations- og forandringsprocesser for danske og internationale organisationer. Han holder utallige
foredrag om nødvendigheden af stilhed i samfundet.

SØREN DEBOIS

 øren er lektor i SECURITY forskningsgruppen på IT Universitetet i København. Hans forskning foregår i krydsfeltet
S
imellem IT-sikkerhed og IT-understøttelse af forretningsprocesser: hans seneste resultater handler om automatisk
opretholdelse af IT-sikkerhedspolitikker. Søren er en af hovedforfatterne bag DCR modellen og er arkitekten bag
”DCR Academic Workbench

JENS SEEBERG
OG PETER ILSTED

J ens fra Guardian har mere end 10 års erfaring i at levere sikkerhedsforebyggende løsninger, herunder omfattende
erfaring med rådgivning ifm. håndtering af kritiske hændelser såsom kidnapninger og tilbageholdelser. Peter er sikkerhedschef hos SOS International med ansvar for Crisis, Risk & Security og har mange års erfaring med bl.a. rejsesikkerhed og krisestyring både nationalt og internationalt.

OLE LAURIDSEN

 prindelig uddannet mag.art. med speciale i ældre tysk sprog. Efter at have undervist og forsket i ca. 30 år skifO
tedes karriere i retning af undervisning og læring. I dag lektor ved Center for Undervisning og Læring, BSS, Aarhus
Universitet. Oles største interessefelt er hjernen og læring med sigte på praktisk undervisning. Arbejder desuden med
undervisning på engelsk som fremmedsprog, transfer og anvendt læringsteori.

Samtænkningssektionen
Center for Stabiliseringsindsatser
Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø

gbgrafisk.dk

CAROLINE PIHL-POULSEN S
 pecialeskrivende studerende på Security Risk Management uddannelsen på Københavns Universitet. Caroline er bl.a.
interesseret i krisestyring og dansk sikkerhedspolitik og har arbejdet som student i Beredskabsstyrelsen. Alexander er
OG ALECANDER
bl.a. interesseret i europæisk sikkerhedspolitik. Fælles interesser inkluderer offentligt-privat samarbejde og fremtidens
PAPMICHAIL
sikkerhedsudfordringer.  

