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Fagdag 2013: Sikring og Forsikring
Bryggens Museum – auditoriet
08. november 2013
Deltakeravgift: kr 1.000

kl. 10:00 – 16:00

Påmeldingsfrist: 30. oktober 2013

Påmelding til: post@muho.no
Målgruppe: Museer og andre kulturforvaltere
Påmelding er bindende. I prisen inngår lettere lunsj, kaffe og forfriskning
Navn:
Institusjon:
Epost:
Telefon:
Fakturaadresse:
(gjerne epostadresse)
Spesielt om mat/vegetar:

Fagdag 2013 – Sikring og Forsikring

Program 08.11.2013

kl 10:00 – 10:20

Registrering og kaffe med noe tilbehør

kl 10:20 – 10:30

Velkommen

kl 10:30 – 11:00

KODE – «Når det utenkelige skjer – innbrudd i samlingene»
Knut Ormhaug

kl 11:00 – 12:00

«Förebygga är bättre än bota. Katastrofberedskap för små och
medelstora museer.»
Lisa Nilsen

kl 12:00 – 12:45

Lunsj

kl 12:45 – 13:30

Åpenhet og sikkerhet, lar de seg kombinere?
Arne Røed Simonsen

kl 13:30 – 14:30

Tjuveri av kunst i Norge - Utfordring ?
Johannes Råen

kl 14:30 – 14:50

Kaffe og frukt

kl 14:50 – 15:30

Forsikring av museer – kan det forenkles?
Espen Gramsett og Alexander Vistnes

kl 15:30 – 16:00

Spørsmål og oppsummering

Fagdag 2013 – Sikring og forsikring
Presentasjon av foredragsholderne 8. november 2013

KODE
Knut Ormhaug, kunsthistoriker, mag.art.
Sjefkonservator og leder av forvaltningsavdelingen i Kode Bergen.
Har vært i museet siden 1987, med et ½ års avstikker til UiB som vit.ass ved Kunsthist. Inst.
Har hatt forskjellige lederoppgaver ved museet, faglig tyngst på eldre billedkunst, kuratert en rekke
utstillinger, hatt ansvar for utlån og pleie av faste samlinger, publikumskontakt og generell
saksbehandling, sikkerhetsansvarlig og har ellers utført alle de grunnleggende museumsoppgavene
som normalt ikke vekker oppsikt.
Er godt fornøyd med tilværelsen.

Lisa Nilsen Kulturvård
Lisa Nilsen har sin utdanning som konservator fra universitetet i Gøteborg. Hun arbeidet seks år i
Norge, bland annet på Norsk Folkemuseum og Norsk museumsutvikling (senere ABM‐utvikling). Hun
arbeidet blant annet med sikring, og underviste ved bevaringskurser rundt om i Norge. Etter flere år i
Skottland og England, flyttet hun til hjemlandet Sverige hvor hun var redaktør av
«Katastrofhandboken» som er tilgjengelig for nedlastning på svenske Riksantikvarieämbetets
hjemmeside www.raa.se/rvr. Lisa spesialiserer seg på forebyggende konservering og housekeeping.
Hun vil snakke om hvordan man med små tiltak kan bedre sikkerheten for små og middelstore
museum og arbeide forebyggende mot brann og tyveri, men også hva som kan gjøres hvis
katastrofen skulle skje ‐ altså restverdiredning.

Hordaland politidistrikt
Johannes Råen, politioverbetjent, leder for en gruppe som etterforsker utenlandske mobile
vinningskriminelle ved Hordaland Politidistrikt, jobba i politiet i 28 år i Sogn Politidistrikt og
Hordaland Politidistrikt med operativt polititjeneste og primært etterforsking/etterretning de siste 10
årene.

Næringslivets Sikkerhetsråd
Arne Røed Simonsen har bakgrunn fra både forsvaret og politiet, og har blant annet jobbet ved Oslo
politidistrikt og Kripos. Har vært ansatt som seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd siden 2004.
Næringslivets Sikkerhetsråd er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål å
bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk
mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet.

KLP forsikring
Espen Gramsett, kundeansvarlig storkunde i KLP Skadeforsikring AS og autorisert forsikringsrådgiver.
Har med sin erfaring med forsikring i 26 år opparbeidet seg en meget god kunnskap på
bedriftsmarkedet i Norge og siste årene innenfor segmentet til KLP, som er museum og andre
bedrifter tilknyttet offentlig sektor. Har vært med å lansere museumsforsikring i KLP, og har fulgt opp
pilotkunder.
Alexander Vistnes, leder for Bedriftsavdelingen i KLP Skadeforsikring AS.
Jobbet med skadeforsikring i 13 år, og de siste 7 år i KLP. Kjenner godt til forsikring av museum og
forsikring av bedrifter med offentlig tilknytning.
Har vært med i utviklingen av museumsforsikring i KLP sammen med Norges Museumsforbund og
erfaringsutveksling med flere museer i Norge.

Vel møtt!

Kontaktperson:
Inger Raknes Pedersen
mobil tlf.: 40 40 48 59
inger.raknes.pedersen@muho.no

