
Hvordan sikrer vi i Danmark,  at bredbånd og mobildækning skaber vækst og velfærd?
Hvordan skal en ny telepolitik og et moderniseret teleforlig se ud? Hvordan sikrer  vi 
fortsatte investeringer i den digitale infrastruktur? Hvad er visionerne for den digitale 
udvikling? Anvendelsen af bredbånd og apps udvikler sig eksponentielt. Hvordan ser 
fremtiden ud? Hvad kan der komme til at ske? Disruption eller vækst?

Det er temaerne for Danmarks største konference på teleområdet. Tele 2016 – sætter i 
år  fokus på, hvordan bredbånd kan fremme vækst og velfærd i og omkring Danmark. 
Mobilitet, dækning og smartphones er katalysatorer til  den økonomiske udvikling  Vil 
offentlig digitalisering stadig være et vækstlokomotiv,  og hvordan er samspillet mellem 
forbrugerne, teleudbyderne og politikerne? Hør også det nyeste fra Folketingets partier om 
fremtidens telepolitik. Teletopcheferne giver hvert deres bud og der bliver mulighed for et 
kig ind i krystalkuglen omkring fremtiden. Det bliver en dag med masser af dialog, debat og 
netværk. Vær også med, når vi fejrer vinderne af Den danske Telepris 2016. Målgruppen for 
konferencen er alle, der interesserer sig  for, hvad der driver internettet, mobiludviklingen 
og den digitale vækst. Virksomheder, myndigheder, interesseorganisationer og andre 
interessenter er alle velkomne!

  MØD BLANDT ANDET

KONFERENCE

Mandag den 11. april 2016
Kl. 09.00-16.00

Ingeniørforeningen, IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

TILMELDING

Tilmeld dig her

Tilmeldingen er bindende efter 
onsdag den 6. april 2016

DELTAGERGEBYR 
Kr. 995
Studerende kr. 100

PARKERING
Betalings p-pladser foran huset 
administreres af Europark til kr. 18,- i timen 
kl. 08.00-17.00.

Spørgsmål om konferencen  kan rettes til 
Jytte Bjørnskov jb@ida.dk
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08.30 Registrering og morgenkaffe – sponsoreret af Telia

09.00 Velkommen og intro til dagens tema

SeSSion 1: Det europæiske perspektiv på digital infrastruktur
I takt med, at verden bevæger sig mod en internetdreven økonomi bliver bredbånd 
og mobildækning i stadig højere grad set som en kilde til smart og vedholdende 
vækst. Kommissionen har lanceret et initiativ til at fremme et indre telemarked, 
men er det den bedste måde at sikre investeringer i digital infrastruktur? 

09.15 How to build a Connected Continent – the view from Brussels
 Pearse O’Donohue, Deputy Head of Cabinet, European Commission

09.45  Will changes to EU regulation help stimulate investments in  
increasing coverage of Denmark ?

 James Allan, partner, Analysis Mason 

10.15 Kaffepause og netværk – sponsoreret af Telenor 

SeSSion 2: Bredbånd og mobildækning – lokalt, regionalt og nationalt
Teknologien spiller en stadig større rolle i alle dele i samfundet. Hurtigt bredbånd 
og god mobildækning er væsentligt for, at danskerne kan starte virksomhed, ar-
bejde hjemmefra, og anvende digitale velfærdsløsninger i alle dele af landet. Hvad 
gør man fra politisk hold for at understøtte udviklingen, så vi får alle områder i lan-
det med? 

10.40 Hvad betyder bredbånd og mobildækning for en moderne region?
 Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstaden 

11.00 Hvad betyder bredbånd og mobildækning for vækst og velfærd lokalt?
 Borgmester Thomas Adelskov (S), Odsherred Kommune 

11.20 Vækst og digital infrastruktur 
	 Jørgen	Bardenfleth,	formand,	vækstteam	for	IKT	og	digital	vækst

11.40 Regeringens vision for digital vækst
 Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass-Larsen (S)
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TELE2016
 Konferencens moderator: Søren Kaster

08.30-09.00  Registrering og morgenkaffe – sponsoreret af TDC

  I. POLITISK TEMA
 
  Hvad skal der til for at sikre investeringer, velfungerende konkurrence, 

valgfrihed for forbrugerne og en digital infrastruktur i verdensklasse? Det 
sætter vi fokus på med formiddagens oplægsholdere.

09.00-09.15 En fremtidssikret telepolitik for hele Danmark.  
 V/energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

09.15-09.35 Digital vækst – hvad skal der til? V/ Pernille Erenbjerg, CEO, TDC.  

09.35-09.55 Staten og telebranchen har bolden – kommunerne spiller gerne med. 
 V/ Jørn Pedersen, formand for KL’s Miljø- og teknikudvalg, 
 borgmester i Kolding. 

09.55-10.15 På vej mod gigabit samfundet.  
 V/SE/Stofa Niels Duedahl, CEO.  

10.15-10.35 Mobil og bredbånd til alle i 2020 – et fælles ansvar.  
 V/ Per Bennetsen, Koncerndirektør i Region Sjælland.

10.35-11.00 Kaffepause sponsoreret af TERACOM

11.00-11.20 Sådan bliver vi din vigtigste digitale partner.   
 V/ Jesper Hansen, CEO, Telenor

11.20-11.40 Bedre rammevilkår for digital infrastruktur.   
 V/ vicedirektør Stig Uffe Pedersen, Energistyrelsen

11.40-12.00 Bæredygtig bredbåndsinfrastruktur til alle.  
 V/ Martin Løbel, CEO, Teracom
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TELE2016
  II. POLITISK DEBAT  

 Hvordan skal telepolitikken se ud? Hvordan sikrer vi forudsigelighed   
 i reguleringen og rammevilkårene? Skal vi have et moderniseret teleforlig? 
 Hvordan sikrer vi alle forbrugere adgang til bredbånd og mobildækning?   
 Hvordan realiserer vi den samfundsværdi, som den digitale infrastruktur og  
 digitaliseringen skaber grundlaget for?  

12.00-12.30 Politisk paneldebat: Teleordførere/it-ordførere 
 Karin Gaardsted (S)
 Torsten Schack Petersen (V)
 Jacob Mark (SF) 
 Jan Callesen (DF)
 Rune Lund (EL)
 Christina Egelund (LA)

12.30-13.30 Frokost sponsoreret af TELENOR

 III. TELEPRISEN  2016 

13.00-13.15 Uddeling af den danske telepris – sponsoreret af IDA TELE

  IV. VISIONÆR EFTERMIDDAG 

13.15-14.45 Visioner for et digitalt Danmark – Disrupt eller dø! 
 Vær med når de to digitale guruer, Anders Hvid, adm. direktør i DARE   
 DISRUPT og serieiværksætter Jacob Bøtter sætter både telebranchen 
 og Danmarks omstillingsparathed på prøve under overskriften: 
 Disrupt eller dø!

14.45-15.00 Afrunding

15.00-16.00 Netværk og servering af forfriskning
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