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EDNA ERIKSSON, foredragsholder 

MANGFOLD OG LIKEBEHANDLING 
Journalist og debattant Edna Eriksson har i 20 år jobbet med spørsmål knyttet til mangfold, 
likebehandling, likestilling, identitet, kulturelle sammenstøt og diskriminering basert på 
menneskerettigheter som grunnlag. Med sin unike kompetanse og evne til å få folk til å lytte, 
er hun en etterspurt foredragsholder. 

KURT O. BJØRNNES, advokat MNA 

TAUSHETSPLIKT I BRANN OG REDNING 
Avokat Kurt O. Bjørnnes har 20 års erfaring som kurs- og foredragsholder. Kundegruppen er 
først og fremst offentlig sektor; fra kommuner til departementer. Over 30 000 personer har 
deltatt på kursene hans opp gjennom årene. Kursgjennomføringen kjennetegnes ved en 
utpreget praktisk tilnærming og gjennomgang av stoffet. 

GEIR SVERRE BRAUT, lege og professor 

OPPFØLGING AV §13-OBJEKT GJENNOM TILSYN OG ANDRE TILTAK 

Geir Sverre Braut er en norsk lege som siden 1985 har vært ansett i den statlige 
helseforvaltningen. Fra 2014 er han seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) 
og professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet. 

LONE VISTE, foredragsholder 

HVORDAN MØTE DE SOM IKKE VIL HA HJELP, OG HVA GJØR DET MED OSS?  

Lone Viste er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og jobber i Helse Stavanger, nå på 
klinikk psykisk helsevern for voksne. 

PELLEGRINO RICCARDI, foredragsholder 

TVERRKULTURELL KOMMUNIKASJON  
Pellegrino Riccardi - tverrkulturell ekspert, motivator, foredragsholder, lærer, 
kommunikasjonsrådgiver og til og med verdensturnerende rockemusiker, kommer til 
Brannforebyggende forum i Stavanger for å snakke om tverrkulturell kommunikasjon. 
Pellegrino er en av Norges absolutte eksperter på kommunikasjon og samhandling mellom 
mennesker. 
Den røde tråden i alt hans virke er å nå inn til sitt publikums hjerter og intellekt, og å hjelpe 
mennesker tik å samarbeide og forstå hverandre. 



Pellegrinos talerstil er en sømløs blanding av mesterlig historiefortelling og observerende 
humor. Med en unik kombinasjon av sterke visuelle virkemidler og multimedia-effekter, tar 
han sitt publikum med på en indre emosjonell reise. 

 

GRO ELLINGSEN, leder Arbeidstilsynet 

A-KRIM: AVDEKING AV BRANNFARLIGE BOFORHOLD GJENNOM TVERRETATLIG 
SAMARBEID 

A-krim Rogaland er et samarbeid med Arbeidstilsynet, NAV, Skatt Vest, Kemneren i 
Stavanger og Sør Vest Politidistrikt for å forebygge kriminalitet i arbeidsmarkedet. Til 
sammen slo gruppen til mot 540 selskaper og gjennførte 20 større aksjoner i 2018. 

 

UNDERHOLDNING 

HANS MORTEN HANSEN, konferansier/komiker 

En av Stavangers store sønner, Hans Morten Hansen, har livnært seg som komiker i en 
mannsalder og er en av landets mest rutinerte og bejublede standupkomikere. Han har sagt 
ja til å være konferansier under festmiddagen på årets brannforebyggende forum, og vil lose 
publikum gjennom kveldens program. 

Han har mottatt Komiprisen for Beste Standup to ganger, og i 2010 satte han også 
verdensrekord i lengste standup-show da han holdt det gående i 38 timer og 14 minutter på 
Latter på Aker Brygge. 

TØNES, låtskriver og visesanger 

Frank Tønnesen er best kjent under artistnavnet Tønes, og er en norsk visesanger, gitarist 
jeg låtskriver fa Sokndal. I tekstene sine bruker han Sokndal-dialekt og forteller 
humoristiske og underfundige historier om små og store, nære og fjerne ting. 

Tønes har mottatt Spelemannsprisen flere ganger, og fikk også Stavanger Aftenblads 
kulturpris i 2013. 

IMPROTEATER 

Kort fortalt er improteater (eller teatersport, som det også kalles) en forestilling hvor det 
ikke er laget manus på forhånd. Her er publikum med på å lage settingen for hvor 
skuespillerne er, og relasjonen mellom dem. Altså noe de kan improvisere ut fra. 

DAG SINDRE VAGLE 

Dag Sindre Vagle er en norsk musiker fra Stavanger, bosatt i Jørpeland. Han spiller en rekke 
forskjellige instrument, hovedsakelig strengeinstrument. Han er vokalist, gitarist og 
komponist i rockebandet Helldorado og spiller bouzouki og fløyte i det irskinspirerte bandet 
The Tramps. 


