Lørdag 19 november:
10:00 Velkommen til FORF seminar 2016
v/ Styreleder FORF, Odd Kulø
10:20 Nye politidistrikter, nye LRS og nye lokale rednings- og beredskapsråd.
Hva innebærer dette og hvilke forventninger har vi?
v/ Politidirektoratet, Ole Petter Parnemann
11:10 Kaffepause, mingle, besøke utstillere
11:30 Probability of detection – et nyttig, men krevende begrep
v/ Jon Halvorsen m.fl.
Begrepet POD er på full fart inn i redningstjenesten. En troverdig tilbakemelding om sin egen POD er viktig for
innsatsleder og for del-ledere i KO. Men hvordan vurderer vi POD. Bløffer vi eller mangler vi rett og slett
kunnskap. I en litt åpenhjertig og direkte sesjon vil vi snakke om POD for de ulike søksressursene og om hvordan
vi bruker ressurser lag-på-lag for å redde liv.

13:00 Lunsj, mingle, besøke utstillere
14:00 Samvirkeskissen, varsling og utkalling
v/ Sør – Vest Politidistrikt, Politioverbetjent Dagfinn Mong
14:45 Plan for organisering av skadested, oppfølging av NOU Først og fremst m.m
Helsedirektoratet v/ Seniorrådgiver Bjørn Jamtli
15:30 Kaffepause, mingle, besøke utstillere
15:50 Nødnett
v/ DNK, Lars Otto Laukvik
16:05 Digitale verktøy i praksis
v/ Norsk Folkehjelp, Erlend Aarsæther
Norsk Folkehjelp har i tre år jobbet med å innføre heldigital styring av sin innsats under aksjoner. Mannskapene
opererer med egnet tablet med digitale kart og taktiske modeller. Ressursen er synlig i ko i sanntid og man kan
motta oppdrag fortløpende uten å møte i kommandoplass. Prosjektet har gjort det mulig for oss å jobbe
raskere, samhandle bedre og ikke minst har bedre oversikt i KO. Erlend vil fortelle om våre erfaringer, valg av
modell og hvordan dette er rullet ut i organisasjonen og hvordan dette bør utvikles videre.

16:40 Kaffepause, mingle, besøke utstillere
17:00 Samarbeid i kriser
v/Forsker FFI, Tone Danielsen
Vi avlutter ca kl 18:00. Middag serveres i hotellets restaurant kl.19:30

Søndag 20 november:
09:00 Samband, tracking og samhandlingstjenster, hva tilbyr NRRL
v/ Leder NRRL sambandstjenesten,Jørn Lorentzen og fagleder sporingstjenesten,
Øyvind Hanssen
09:30 Erfaringsdeling og redningstjeneste
v/ Alexander Øvre
09:45 Med slippers og t-skjorte i kuling og regn
v/Norsk Folkehjelp, Espen Brekke
Espen Brekke fra Norsk Folkehjelp Strand og Forsand forteller om hvordan de har utviklet og tilpasset sin
beredskap etter mange og krevende oppdrag i fjellet. Bli med Espen på en spennende historie om hvilke
utfordringer de møter i sine mange og fysisk tunge redningsoppdrag. I dag pågår det en debatt om hvordan vi
skal møte punktbelastning fra masseturisme med en troverdig lokal beredskap. Hør litt om Espens tanker rundt
dette.

10:30 Kaffepause
10:45 Når terrenget ikke stemmer med kartet - et nytt blikk på naturen, beredskapen og oss
selv.
v/ Alpin redningsmann og profesjonell amatør, Sindre Bø
11:45 Kaffepause
12:00 Landsbjørg, redningstjenesten på Island
v/ Landsbjørg, Dagbjartur Brynjarsson
12:45 Oppsummering og innlegg fra FORF
v/Styreleder Odd Kulø
13:00 Lunsj, deretter hjemreise

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
Lokale ressurser – lokal trygghet

