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Nye udfordringer på nettet
Danmarks største konference på teleområdet – Tele 2013 – sætter i år fokus
på de nye udfordringer på nettet. Vi tager alle diskussionerne om, hvordan
nettet også fremover kan være en kilde til vækst og innovation.
Hør spændende talere fra ind- og udland debattere om blandt andet netneutralitet, blokering, kriminalitet og innovation på nettet. Hør også hvad regeringens visioner er for
området og hør, hvad Folketingets partier vil med internetpolitikken.
Deltag i debatterne, stem om løsninger på de nye udfordringer. Det bliver en dag med
masser af dialog, debat og netværk. Vær også med, når vi fejrer vinderne af Den danske
Telepris. Målgruppen for konferencen er alle, der interesserer sig for nettet som innovationsmotor og for den teleteknologi, der ligger bag. Virksomheder, myndigheder, interesseorganisationer og andre interessenter er alle velkomne!

Sponsorer:

Konferencen organiseres af:

Program
Moderator:
Birger Hauge, Global Connect
08.30

Registrering og kaffe
Sponsoreret af Telia

09.00

Velkommen ved Adm. direktør Morten Bangsgaard, IT-Branchen

SeSSIon 1: Netneutralitet

Moderator: Direktør Jakob Willer (Teleindustrien og Teleteknisk Selskab)
Spørgsmål om netneutralitet drøftes i stigende omfang i forbindelse med hvordan udviklingen af et internetbaseret informationssamfund bedst fremmes. Særlig opmærksomhed er der på, hvordan internettet fremadrettet skal udvikles på en måde, der er bæredygtig såvel økonomisk som med hensyn til åbenhed og mulighed for innovation. I
denne session belyses, hvad netneutralitet handler om. Hvilke interesser er på spil?
Hvordan er reglerne – såvel de danske som de europæiske? Og hvilken retning skal vi i?
09.10

Afstemning og spørgsmål vedrørende netneutralitet

09.30	
Achieving net neutrality in Europe: an urgent need and benefit for everyone
in the Internet value chain (præsenteres på engelsk)
Director Jean-Jaques Sahel, Skype
09.50

 n open and intelligent internet as key for the future of the whole digital
A
economy (præsenteres på engelsk)
Vice President Karim Lesina, ATT

10.10

Debat og feedback fra salen

10.30	
Kaffepause og netværk
Sponsoreret af TDC
10.50	
Det europæiske samarbejde og det danske perspektiv
(præsenteres på engelsk)
Vicedirektør Finn Petersen, Erhvervsstyrelsen
11.10

Debat og feedback fra salen

SeSSIon 2: Regeringens Visioner
11.20

Regeringens visioner
Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF)
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SeSSIon 3: Den danske Telepris
Moderator: Formand Jan Bøgh og næstformand Thomas Haagendal,
IDA – Teleteknisk Selskab.

For andet år i træk uddeler Teleteknisk selskab den danske telepris. Virksomhedsprisen
går til en virksomhed eller erhvervsperson, der har eller har haft særlig betydning for
udviklingen og anvendelsen af telekommunikation i Danmark.
Studerendeprisen har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk studerende,
som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen, forskningen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Hver af priserne er på
15.000,- DKK.
11.50

Teleprisen uddeles

12.00	
Frokost
Sponsoreret af Telenor

SeSSIon 4: Innovation, piratkopiering
og retshåndhævelse
Moderator: Branchedirektør Tom Togsverd, DI ITEK.
I takt med at nettet i stigende grad anvendes til kriminelle formål, stilles der nye krav til
bekæmpelse af denne kriminalitet. Hacking, pirateri og identitetstyveri – bliver stadig
mere udbredt, men er teknisk svært at efterforske. Skal der afsættes dedikerede politiog anklageenheder til bekæmpelse af kriminalitet på internettet? Hvordan løser vi det
uden at mindske innovation og adgangen til fri information? Og kan de nye lovlige forretningsmodeller erstatte de ulovlige?
12.45

Afstemning og spørgsmål om innovation, piratkopiering og retshåndhævelse

13.00

Nye forretningsmodeller og lovliggørelse af ulovlige tjenester
Direktør Jakob Plesner, IFPI Danmark

13.15

Retshåndhævelse på nettet efter ACTA
Vicestatsadvokat Erling Vestergaard, Statsadvokaten for særlig økonomisk
kriminalitet

13.30

Innovation og piratkopiering på tv-området
Vicedirektør Ulf Lund, YouSee

13.45

Debat og interaktion om innovation, piratkopiering og retshåndhævelse
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SeSSIon 5: Den danske internetpolitik
Moderator: Adm. direktør Morten Bangsgaard, IT-Branchen.

Hør de ansvarlige ordføreres visioner for den danske internetpolitik. Hvad er ordførernes
holdninger og ideer til revision af politik og lovgivning på internetområdet? Er det muligt at
etablere politik og lovgivning, der både sikrer mere kontrol med kriminalitet og sikrer fri adgang til information?

14.00

 ør de telepolitiske ordføreres visioner for en dansk internet, politik og deres
H
bud på, hvordan vi bedst håndterer de nye udfordringer på nettet, herunder netneutralitet, innovation, overvågning og retshåndhævelse.
Ved telepolitiske ordførere:

	
• Trine Bramsen (S)
• Andreas Steenberg (RV)
• Brian Mikkelsen (K)
• Mette Bock (LA)
• Dennis Flydtkjær (DF)
• Torsten Schack Pedersen (V)
• Stine Brix (EL)

14.45	
Kaffepause og netværk
Sponsoreret af TDC
15.15

 ommentarer, indspil og spørgsmål fra salen til ordførerne.
K
Ved telepolitiske ordførere

15.30

Et minut om de tre vigtigste emner i en ny internetlovgivning?

15.45

Afstemning om bedste vision for en ny internetpolitik

Afrunding
15.55

 frunding og tak for i dag
A
Branchedirektør Tom Togsverd, DI ITEK
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Praktiske oplysninger
Dato:
Onsdag den 13. marts 2010 kl. 08.30 –16.00
Sted:
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31– 33, 1780 København V
Parkeringsforhold:
Der skal betales i de opstillede betalingsautomater.
Der er også mulighed for at parkere i områderne ved Bernstorffsgade og Polititorvet,
beliggende få minutters gang fra Ingeniørhuset.
Tilmelding:
Via IDAs mødetilmelding på tlf. 3318 4818, arrangementsnr. 996503
eller IDAs hjemmeside: www.ida.dk Arrangementsnr. 996503
Du skal være logget på hjemmesiden, inden du kan tilmelde dig.
Er du ikke registreret som bruger af IDA.DK, klik på ”ny bruger” og følg anvisningerne.
Det er også muligt at sende en mail til moede@ida.dk. Oplys arrangementsnr. og -faktureringsadresse.
Deltagergebyr:
Pris: 1.500 kr.
Studerende: 250 kr.
Tilmeldingsfrist:
Senest torsdag den 7. marts 2013.
Faktura:
Sendes direkte fra IDA.
Efter konferencen udsendes der et elektronisk evalueringsskema.
Hvis man ønsker dette skema tilsendt, bedes email-adresse oplyst ved tilmelding.
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