SIKKERHETSKONFERANSEN
Dataangrep angår
stadig flere av oss.
Få et innblikk i tilstanden
på Sørlandet og hvordan
du sikrer din virksomhet!

22.09.15
KR.SAND

Kunnskap som gjør den
digitale hverdagen tryggere

Kriminalitet og datakriminalitet koster bedrifter og
samfunnet enorme summer hvert år og stadig flere
rammes. De digitale truslene har det siste tiåret økt
dramatisk, både i kompleksitet og omfang. Samtidig
baserer norske bedrifter i større grad sin forretning på
Internett og digitale løsninger. Dette stiller stadig nye krav
til god sikkerhetskultur, velfungerende sikkerhetsløsninger
og tilfredsstillende beredskap.

Denne konferansen samler noen av de toneangivende
ekspertene på området for å gi deg en smakebit på de
utfordringer og trender vi står overfor, samt innsikt og
kunnskap slik at din bedrift står bedre rustet til å forhindre
tap eller ødeleggelser.

Når:
Tirsdag 22. september, kl. 09.00 – 16.00

Målet er å gi deg kunnskap, gode råd rundt sikkerhetskultur,
mottiltak og beredskap og praktiske verktøy å ta med
hjem etter konferansen. Du møter kunnskapsrike
representanter fra informasjonssikkerhetsmiljøet i
Norden / Norge og på Sørlandet i pausen.

Hvor:
Scandic Dyreparken, Kristiansand
Målgruppe:
Bedriftsledere, beslutningstakere
i bedrifter på Sørlandet
Pris:
Kr 1000 + mva for hele dagen, inkl. lunsj.
Studenter (kun 15 plasser): Kr 250 + mva.
PST-session er gratis for de som deltok på del 1 i mai .
Påmeldingsfrist:
15. september kl. 12.00

Meld deg på her

Vil du være utstiller eller sponsor?
Ta kontakt med Digin på post@digin.no eller
tlf 90 98 70 98.
Vi har plass til 15 bedrifter. Førstemann til mølla.

Konferansier: Kamilla Sharma, adm. dir. Innoventus Sør
Medarrangører:

Sponsorer:

PROGRAM

SESSION 1: TEKNOLOGI, TRUSSELBILDE OG TILLIT
Kl. 09.00

VELKOMMEN

Kl. 09:10
		
		
		

DET DIGITALE TRUSSELBILDET
Hvordan ser dagens trusselbilde ut, og hvilke forhåndsregler bør
ledere legge vekt på i sitt sikkerhetsarbeid.
Ved Roar Thon, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Kl.09:40
SÅRBARHETER OG TILLIT TIL TEKNOLOGI
		 Ved Kristine Beitland, Microsoft Norge
Kl. 10:10

Kl. 12:45
CYBER TERRORISME: HVORDAN RUSTER VI OSS?
		 Ved Roland Heickerö, Knowit Secure AB og Forsvarshøgskolan i Sverige
Kl. 13:05
VIRUSANGREP OG LØSEPENGER?
		 I januar i år ble Lånekassen rammet av et virus via epost, som viste seg å
		
være alt annet enn harmløst. Ved Jostein Jensen, Lånekassen
PAUSE

Kl.13:40
HVORDAN FINNE OG REALISERE RIKTIG IT-SIKKERHETSNIVÅ I DIN
		 VIRKSOMHET?
		
Ved Bjørn A. Tveøy og Arild Steen Birkelund, Atea
Kl.14:00

Kl. 11.15
		
		
		

HACKETIVISME: HVA SKJEDDE I JYLLANDSPOSTEN?
Om muhammedtegninger, cyberkonflikter og hvordan det berører oss
i Norden. Ved Roland Heickerö, Knowit Secure AB og Forsvarshøgskolan
i Sverige innen Cyberforsvar

Kl. 11.45

LUNSJ

PAUSE MED KAFFE OG FRUKT

BUSINESS SESSION: HVA KREVES AV LEDELSEN

Kl.13:30

Kl. 10.45
MOBILTELEFONER OG SIKKERHET: HVA NÅ?
		 Ved Einar Lunde, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

PAUSE

TECH SESSION: ERFARINGSDELING OG KUNNSKAPSTIPS
Kl. 12:45
HVA SER VI AV AKTUELLE TRUSLER
		 Leder av Telenor Security Operation Centre, Gunnar Ugland, deler fersk 		
		
statistikk og aktuelle trender som norske virksomheter utsettes for.
Kl. 13:05
QUICK AND DIRTY WINDOWS HACKING
		 Oddvar Håland Moe, Knowit Secure
Kl.13:30

PAUSE

Kl.13:40
IT-SIKKERHETSUTFORDRINGER I STORE GLOBALE FORETAK,
		
ERFARING OG EKSEMPLER
		 Linda W Olsen, National Oilwell Varco
Kl.14:00

PAUSE

Kl. 16:00

AVSLUTNING

SESSION 3: SIKKERHET OG TILTAK
Kl. 14:30

SIKKERHETSRÅDGIVING VED PST
PST og GCE NODE samarbeider om et to-delt seminar om sikkerhetsutfordringer.
Del 1 ble kjørt 28. mai og del 2 kommer her! Miniseminaret vil ta for seg
sikkerhet og praktiske tiltak og er først og fremst forbehold de som var
tilstede på del 1, men vi åpner for andre om det er plass.

FOREDRAGSHOLDERE

Kristine Beitland er Government Affairs Manager i Microsoft Norge
Hun er medlem av regjeringens digitale sårbarhetsutvalg og styremedlem i Norsk
senter for informasjonssikring (NorSIS). Beitland er utdannet jurist og har tidligere vært
direktør for Næringslivets Sikkerhetsråd. Hun har 16 års erfaring fra politiet, blant annet
som avdelingsdirektør i Politiets utlendingsenhet.
Roar Thon er fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet hvor han har
arbeidet siden 2003. Han har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og Politiet. Han har de siste
årene arbeidet mye med menneskers bruk av teknologi og hvordan menneskers atferd
påvirker sikkerhetstilstanden. Thon er tildelt ITAKT-prisen 2012 for sitt engasjement og
evne til å formidle sikkerhet.
Einar Lunde er direktør for avdeling Nett i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,
med ansvar knyttet til ekomnett/Internett, utstyr og installasjoner og sikkerhet og beredskap.
I tillegg sitter han i regjeringens digitale sårbarhetsutvalg. Lunde er utdannet sivilingeniør
fra NTH og har blant annet vært underdirektør i E-tjenesten og sikkerhetssjef i Agder Energi.
Gunnar Ugland er leder av Telenor Security Operation Centre i Arendal, hvor
sikkerhetseksperter jobber døgnet rundt med deteksjon og håndtering av ulike former
for IT-trusler. Han har selv en allsidig IT-bakgrunn og flere år med operativ erfaring som
sikkerhetsanalytiker.
Oddvar Håland Moe er senior sikkerhetstester i Knowit Secure med spisskompetanse på
penetrasjonstester. Han har jobbet med IT og IT-sikkerhet i over 14 år og er en tungvekter
innen Microsoft-teknologi. Moe har en rekke sertifiseringer innen både penetrasjonstesting
og Microsoft-teknologi. Moe deler aktivt kunnskap gjennom blogging, sosiale medier og
foredrag.
Linda Walbeck Olsen er IT-security Engineer i National Oilwell Varco og har den siste
perioden spesielt innen sikkerhet. Før hun begynte i NOV jobbet hun som sikkerhetsanalytiker
og Technical Account Manager ved Secode. Hun har sin utdannelse fra UiA,3 hvor hun tok
Master i IKT med spesialisering i sikkerhet.

Roland Heickerö er Senior Management Consultant ved Knowit Secure AB kombinert
med et gjesteprofessorat i informasjonssikkerhet ved Royal Institute of Technology (KTH) i
Stockholm. Han er også dosent (Associate Professor) i krigsvitenskap på Försvarshögskolan
med innretning mot cyberforsvar. I en ti års periode var han tilknyttet Totalförsvarets
forskningsinstitutt (FOI) som forskningsleder med ansvar for forskning på cyberkrigføring.
Han har tidligere erfaring fra Telia Mobile og Ericsson i ulike posisjoner med utvikling av
framtidens mobile system.
Jostein Jensen er sikkerhetsansvarlig i Lånekassen og har jobbet fulltid med
informasjonssikkerhet de siste åtte årene. Han har opparbeidet seg solid kompetanse
gjennom teoretisk og operativt arbeid, først som forsker ved SINTEF IKT og NTNU og nå
som leder av sikkerhetsarbeidet i Lånekassen. Jensen har også bakgrunn som sambandsoffiser
i Forsvaret. Han er utdannet høgskoleingeniør fra Hærens Ingeniørhøgskole og har en
siv.ing.- og doktorgrad fra NTNU.
Bjørn A. Tveøy er IT-arkitekt/rådgiver i Atea. Han har mer enn 20 års erfaring som
linjeleder, prosjektleder og direktør med ansvar for salg, utviklingsprosjekter og leveranser.
Tveøy har jobbet i oppdrag med personopplysningslov og forskrift siden tidlig på
90-tallet, og også med sikkerhetslov, helselovgivning, eForvaltningsforskriften,
Finanstilsynets IKT-forskrift og NVEs beredskapsforskrift.
Arild Steen Birkelund er IT-arkitekt/rådgiver i Atea med god kompetanse innen
driftssikkerhet, katastrofeplaner og –løsninger, løsningsdesign IT-strategi og -arkitektur.
Birkelund har erfaring innen virtualiseringsløsninger, katastrofeplaner og -løsninger,
lagringsinfrastruktur og optimalisering. Han er sertifisert innen blant annet prosjektledelse,
rammeverk (TOGAF) og Cloud.

