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Presseinvitasjon til Telenors arena i
Arendal
(Fornebu 11.august 2017) Ny teknologi, digitalisering, cybersikkerhet,
personvern og barn og unges trygghet på nett, er alle temaer som vil
debatteres i Telenor sin arena under Arendalsuka 2017.
Telenors ambisjon er å bidra til digitaliseringen av Norge. Derfor er vi tydelig
til stede med vår konsernledelse og fageksperter under Arendalsuka.
Telenors arena i Arendal har åpent fra mandag 14. – onsdag 16. august.
Telenor er alltid til stede i Arendal, og denne uken setter vi opp et eget telt i
bakgården, der vi sammen med @Abelia legger til rette for viktige
diskusjoner knyttet til helse, transport, sikkerhet og ny digital industribygging
med toppledere og eksperter fra politikk, samfunns- og næringsliv.
HVOR: Telenors arena, Vestre gate 10, Arendal.
FØLG OSS LIVE:
https://www.facebook.com/events/1929222404001613/?fref=ts
FULLT PROGRAM: http://www.telenorexpo.no/arendalsuka/
TELENORS EKSPERTER I ARENDAL: https://indd.adobe.com/view/672d6fdbc07a-4dd1-a3c7-2d3a1b57af6c

Programmets høydepunkter:
Mandag 14. august
13.30-1450 E-helse: hvordan kan ny teknologi endre helsetjenesten?
Sterke helse- og teknologiprofiler vil diskutere viktige spørsmål hvordan ny
teknologi vil endre helsetjenesten. Debatten avsluttes med en samtale om

hvordan stordata og annen ny teknologi kan bidra til å løse globale
helseutfordringer? Norge har en stolt historie knyttet til vaksiner og
forebyggende internasjonalt helsearbeid. Kan Norge gjøre en forskjell også
for å hindre spredning av og forebygge sykdommer?
Deltakere:
Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (H)
Torgeir Micaelsen, nestleder i Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget (Ap)
Erik Fosse, leder av intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus
Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet
Marit Hermansen, President i Legeforeningen
Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen
Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group
Naeem Zahid, Senior Business Developer, Telenor Norge
Børge Brende, utenriksminister
John-Arne Røttingen, administrerende direktør Forskningsrådet (TBC).
15.30-16.30 «Future lounge»: – kom og opplev mulighetene med tingenes
internett, stordata og kunstig intelligens
«Alt» vil om kort tid kobles til nett, men hva betyr det, og er norske byer og
kommuner klare for eksplosjonen i tingenes internett? I Telenors arena vil du
oppleve roboter, kunstig intelligens og tenkelige og utenkelige ting som
allerede er koblet til nett. Vi viser frem hvordan stordataanalyser og tingenes
internett kan bidra til å realisere smarte kommuner og byer.
Deltakere:
Joacim Lund, kommentator i Aftenposten
Johannes Bjelland, Senior Data Scientist i Telenor Group
Ove Fredheim, leder for bedriftsmarkedet i Norge, CMO Business Telenor
Norge
Sigve Brekke, konsernsjef Telenor Group
Morten Dalsmo, konserndirektør SINTEF Digital og leder av Regjeringens
teknologiutvalg
20.00-21.30Abelia-vorspiel: Roboter, norsk stortingsvalg, digitale Asia og
Trump
Etter Trump og Brexit, EØS-debatt og anti-globalisering, kan man få inntrykk
av at den internasjonale handelen har stoppet opp og verdens nasjoner
vender blikket innover. Derfor har vi invitert tre tidligere utenriks- og
utviklingsministere til å diskutere betydningen av de store skiftene for et lite

land som Norge. Vi byr på grillmat og gode samtaler, og håper du blir med å
lader opp til partilederdebatten med Abelia.
Deltakere:
Tidligere utenriksminister Jan Petersen
Tidligere bistandsminister Hilde Frafjord Johnsen
Tidligere utenriks- og forsvarsminister Espen Barth Eide
Tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
Tirsdag 15. august

09.30-10.30 Nye personvernregler – hva betyr det når kundene dine har rett
til å bli glemt? (Arrangementet foregår i DN sitt telt i Pollen)
Hvordan blir du klar for GDPR, og kan forordningen gi rom for et styrket
kundeforhold?
Deltakere:
Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
Irina Eidsvold-Tøien, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI
Emily Weitzenböck, advokat i Wikborg Rein
Wenche Agerup, konserndirektør i Telenor
10.30-11.50Fraperspektivmeldingen til kunstig intelligens
Fremtidig vekst og verdiskaping: Hvordan sikrer vi fremtidens velferd?
Deltakere:
Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia
Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor
Alexandra Bech Gjørv, administrerende direktør i SINTEF
Ole Erik Almlid, Viseadministrerende direktør i NHO
Hans Christian Gabrielsen, LO-leder
Grete Aspelund, og styreleder i Abelia og CEO i Sweco
Ketil Solvik Olsen, samferdselsminister.
Samtaleleder: Christine Korme, Direktør digitalisering og fornying Abelia.
12.30-14.00 Fremtidens digitale kompetanse på hælen?
Er vi rustet til å møte fremtidens kompetansebehov innen IKT? Og er
utdanningene i tråd med arbeidslivets behov?

Deltakere:
Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
Trond Giske, leder av Stortingets KUF-komité
Håkon Haugli, adm. direktør, Abelia
Lise L. Randeberg, president, Tekna
Heidi Austlid, adm. direktør, IKT-Norge
Trond Markussen, president, NITO
Jan M. Moberg, ansvarlig redaktør TU (moderator)
Mia Sandstrøm, studerer informatikk, UiO
Berit Svendsen, konserndirektør Telenor Skandinavia
• Samtale mellom Håkon Haugli, Heidi Austlid, Trond Markussen og Lise
Randaberg om hovedutfordringene i kompetansepolitikken.
• Debatt mellom Torbjørn Røe Isaksen og Trond Giske.
• Samtale om fremtidens behov og muligheter med Berit Svendsen og Mia
Cecilia Sandstrøm.

Telenors ambisjon er å bidra til digitaliseringen av Norge. Derfor er vi tydelig
tilstede med vår konsernledelse og fageksperter under Arendalsuka. Her er
administrerende direktør Berit Svendsen i samtale med statsråd Vidar Helgesen i
2015. Foto: Martin Fjellanger.

Onsdag 16. august
10.00-10.40 Kripos og Telenor: Nakenhet på nett
Mobilen er en naturlig del av unges oppvekst, men hva skjer når private
bilder kommer på avveie og bilder du selv har delt plutselig blir til
overgrepsmateriale? Hvilket ansvar har politiet, nettleverandørene og
politikken i å sikre barn og unges digitale trygghet? Kripos og Telenor vil
snakke om situasjonen i dag, og debattere disse viktige spørsmålene med
Snapkollektivet, Unge Høyre og AUF.
Deltakere:
Torild Lid Uribarri, kommunikasjonsdirektør Telenor Norge
Bjørn Erik Ludvigsen, politioverbetjent Kripos
Sandra Bruflot, Unge Høyre
Linn Rosenborg, Snapkollektivet
Astrid Eide Hoem, AUF
12.00-13.15 Digital sikkerhet 2017 – Er Norge forberedt på de nye
cybertruslene?
Telenor Norge lanserer for første gang en rapport om digital sikkerhet, og
inviterer sheriffene i cyberspace til debatt om digital kriseberedskap: Er
Norge forberedt på det store angrepet? I digitale kriser, hvem gjør hva?

Deltakere:
Morten Haga Lunde, sjef Etterretningstjenesten
Per Willy Amundsen (FrP), justis – og beredskapsminister
Hanne Tangen-Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge
Morten Haga Lunde, sjef Etterretningstjenesten
Benedicte Bjørnland, sjef Politiets Sikkerhetstjeneste
Espen Barth Eide, stortingskandidat (Ap) og tidligere forsvars- og
utenriksminister
Hans Kristian Pretorius, avdelingsdirektør IKT-sikkerhet i Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet
Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge

Har du spørsmål angående Telenors arrangement, eller ønsker et intervju

med noen av våre ledere eller eksperter? Kontakt:
Kommunikasjonssjef Kristine Meek i Telenor på kristine.meek@telenor.com ,
tlf: 918 85 405 eller informasjonssjef for samfunn og sikkerhet Caroline
Lunde på caroline.lunde@telenor.com , tlf: 971 55 855.
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse

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

Kontaktpersoner
Caroline Lunde
Kommunikasjonsdirektør
Områder: Samfunn og sikkerhet
caroline.lunde@telenor.com
971 55 855

