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Arendalsuka 2016 oppsummert
Under Arendalsuka samlet Telenor folk fra media, politikken, organisasjoner
og næringsliv for å sette fokus på ny teknologi, cybersikkerhet og
entreprenørskap i den digitale sfæren. Her er en oppsummering fra Telenors
arrangementer og tilstedeværelse.

MANDAG 15.
Åpenhet på alvor
Panelsamtale med Petter Furberg, CEO for Telenor Myanmar 2013-16, Gro
Skaaren-Fystro, spesialrådgiver i Transparency International Norge og Terje
Vigtel, seniorrådgiver i Conow og tidl. norsk ambassadør til Zambia.
Se panelsamtalen her:
https://www.facebook.com/events/1149393668461101/permalink/11494332
68457141/
Telenor Open Mind
Feiring av 20 års praksis for Telenor Open Mind som døråpner til
arbeidsmarkedet. Open Mind-direktør Ingrid Ihme og Integration-jobbcoach
Mina Khairalomoum med gjester.
Les sak i Agderposten: http://www.agderposten.no/nyheter/eksporterernorske-verdier-til-millioner-1.1564747

TIRSDAG 16.

Telenorfrokost om eSport
Hva i all verden er eSport og hvordan forholder idretten og media seg til
denne nye sporten?
Se panelsamtalen her:
https://www.facebook.com/events/1149393668461101/permalink/11502267
55044459/
Sikkerhet, barn og nett
Panelsamtale mellom representanter fra Kripos, fageksperter og Telenor.
Moderator Christine Korme fra Abelia.
Se Kripos’ omtale på Facebook:
https://www.facebook.com/KriposNCIS/posts/1121925657878387Les Telenor
Norge-sjef Berit Svendsens innlegg i VG: «Når voksne logger av»
http://www.vg.no/nyheter/meninger/mobbing/naar-voksne-loggerav/a/23753926/

ONSDAG 17.
Den digitale gründernasjonen
Telenors Konsernsjef Sigve Brekke presenterte sammen med ledere fra
NTNU, Sintef og StartupLab presentere en ny og felles satsing for den
digitale gründernasjonen Norge.
Les om satsingen i Aftenposten:
http://www.aftenposten.no/okonomi/Telenor-sjefen-Vi-ma-ikke-tviholde-pabedriftshemmelighetene-vare-lenger-602386b.htmlSe Aksel Lund Svindal og
Sigve Brekke diskutere: «Hva skal til for at Norge blir en digital
gründernasjon:
https://www.facebook.com/events/315836682088807/permalink/316166808
722461/
Internett for alle
Telenor arrangerte åpent og gratis kurs for 150 seniorer fra hele regionen.
Opplæring i bruk av nettbrett, apper og smarttelefon m.m.

Se reportasje på NRK Sørlandet «En av to nordmenn frykter den digitale
fremtiden» https://www.nrk.no/sorlandet/en-av-to-nordmenn-frykter-dendigitale-fremtiden-1.13094070
Les mer: «En av to sliter med å holde tritt med
digitaliseringen» http://www.mynewsdesk.com/no/telenor/pressreleases/enav-to-sliter-med-aa-holde-tritt-med-digitaliseringen-1523560

Smarteste byen
Mange byer kaller seg «smartby», men hva er egentlig en smart kommune?
Og hvordan blir man smarteste byen?
Se Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø i panelsamtale med Finn Terje
Schøyen, daglig leder i Nexia og Ove Fredheim, leder for bedriftsmarked i
Telenor Norge:
https://www.facebook.com/events/1149393668461101/permalink/11510395
48296513/

TORSDAG 18.
Aftenpostens teknologisamtale: «Hele verden endrer seg - hva gjør vi nå?»
Samtale mellom Telenors Berit Svendsen og Aftenpostens sjefsredaktør
Espen Egil Hansen:
http://www.aftenposten.no/norge/politikk/Arendalsuka---teknologisamtalenHele-verden-endrer-seg---hva-gjor-vi-na-602226b.html?
Reguleres telekom til vekst eller død?
Hva slags regulering fikser neste generasjons bredbånd til alle innen 2020,
og samtidig mer sikre nett og trygge tjenester? Samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen i panelsamtale med stortingsrepresentantene Torill Eidsheim og
Eirik Sivertsen (Ap). Fagprat mellom Torstein Olsen, direktør i NKOM og
Telenor Norges adm. dir. Berit Svendsen

Les i Telecom Revy: «Kobberstriden snart på statsrådens
bord?»http://www.telecomrevy.no/bredband/kobberstriden-snart-pastatsradens-bord/Les innlegg: «Trenger handling for å digitalisere Norge»
http://www.mynewsdesk.com/no/telenor/news/telenor-sier-trenger-handlingfor-aa-digitalisere-norge-169368

FREDAG 19.

Hvordan sikre ekomnett og -tjenester mot cyberkriminalitet?
Panelsamtale med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær
Ove Vanebo fra Justisdepartementet sammen med avdelingsdirektør Einar
Lunde fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Telenors
sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen.
Les og se på NRK: «Over 1000 nettangrep mot Telenor hittil i år
» https://www.nrk.no/norge/over-1000-nettangrep-mot-telenor-hittil-i-ar_-_dei-lukkast-kvar-dag-1.13093927

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og
digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge
med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter
bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår
sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge
våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn
og unge på nett.
Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge, og vi er
en del av Telenor Group, som har virksomhet i ni land. Hovedkontoret vårt
ligger på Fornebu i Bærum.
Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no
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