Cybertrusler og cybersikkerhed

Eigtveds Pakhus
København
Mandag den 24. oktober 2011

PROGRAM

PET-konference

CYBERTRUSLER OG CYBERSIKKERHED
I lighed med andre udviklede lande er det danske samfund i stigende grad
afhængig af IT. Vores dagligdag, infrastruktur, velfærd, økonomi og sikkerhed afhænger helt eller delvist af kritiske IT-systemer, der er sammenkoblet med internettet. Med internettets mange fordele og muligheder følger imidlertid også trusler. Og en række aktører står klar til at udnytte de
sårbarheder, der karakteriserer et internetafhængigt samfund.
Hvilke internet-baserede trusler retter sig mod Danmark og det danske
samfund? Hvilke sårbarheder og risici bør man som myndighed eller privat organisation være opmærksom på? Hvordan opleves det konkret, og
hvilke krisehåndteringsmekanismer bør være på plads, når det går galt?
Hvilke forebyggende foranstaltninger kan sikre Danmark og danske interesser bedst muligt mod trusler og risici rettet mod kritiske IT-systemer?
Hvordan kan danske myndigheder arbejde sammen, og hvordan kan
myndigheder, kritiske sektorer og private virksomheder i fællesskab sikre
det danske cyberspace?
Det er nogle af de spørgsmål, PET sætter på dagsordenen i forbindelse
med PET-konferencen 2011, som afholdes den 24. oktober i Eigtveds
Pakhus, København.
Med venlig hilsen
Jakob Scharf
chef for PET

Program

09:00-09:15

Velkomst
v/ justitsminister Morten Bødskov.

09:15-10:00

Cybertrusler og -modforanstaltninger
PET’s arbejde med cyber- og informationssikkerhed.
v/ politimester Jakob Scharf, chef for PET.
---------------------------Pause.
---------------------------Cyber Security and the Attack on Estonia 2007
v/ præsident Toomas Ilves, Estland.
---------------------------Pause
---------------------------Cyber Security – The United Kingdom Perspective
v/ Director of Cyber Policy at GCHQ, Martin Howard.

---------------10:00-10:30
---------------10:30-11:15
---------------11:15-11:45
---------------11:45-12:30

12:30-13:15
---------------13:15-14:15
---------------14:15-15:00

Cyber Security and resilience
v. TBD
---------------------------Frokost
---------------------------Paneldebat
Hysteri eller rettidig omhu? Hvor robuste er vores kritiske netværk og tjenester, og hvilke trusler kan det betale sig at beskytte sig imod? Hvordan kan danske myndigheder arbejde
sammen, og hvordan kan myndigheder, kritiske sektorer og
private virksomheder i fællesskab sikre det danske cyberspace?
v/ Shehzad Ahmad, DK-Cert, Kim Larsen, PET, Poul
Thorlacius Ussing, FE.

15:00-16:30

Workshops
Hvilke modforanstaltninger er relevante og påkrævede?
Spor I: Offentlige myndigheder v/ PET og FE.
Spor II: Kritisk infrastruktur v/ PET og IT- og Telestyrelsen.
Spor III: Private virksomheder og organisationer
v/ PET og DK-CERT.

16:30-17:00

Opsamling og afrunding
v/ PET og moderator.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til såvel offentlige som private aktører.
Programmet inkluderer workshops målrettet hhv. myndigheder, kritiske
sektorer og private virksomheder, hvor eksperter med ”hands-on” erfaring
deler deres viden og går i dialog med deltagerne.

Fremgangsmåde

Konferencen kombinerer indlæg fra højtstående repræsentanter for danske myndigheder og internationale partnere med ekspertindlæg, paneldebat og workshops i tre spor.
Konferencen afholdes under the Chatham House Rule, se
www.chathamhouse.org.uk

Sprog

Konferencens arbejdssprog er dansk. Enkelte indlæg og efterfølgende
debat vil dog foregå på engelsk.

Moderator

Advokat Martin von Haller Grønbæk, medlem af IT-sikkerhedskomiteen
under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Uddannelse, medlem af ITsikkerhedsrådet under Dansk IT.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Sted

Konferencen finder sted i:
Udenrigsministeriet
Eigtveds Pakhus
Asiatisk Plads 2, G,
1448 København K.
Plenum sal III. Workshops sal II og IV. Frokost i salon C/D.
Parkering og tilkørselsforhold:
PET gør opmærksom på, at parkering foran Eigtveds Pakhus ikke er tilladt.
Busstop: Knippels Bro/Udenrigsministeriet.
Busstop/Metro: Christianshavns Torv.
Taxa m.v.: Indkørsel Strandgade 25 til indgang G.

Hjemmeside

Konferencen præsenteres på PET’s hjemmeside www.pet.dk. Her vil
nyheder og eventuelle ændringer også blive løbende opdateret.
Hold dig derfor orienteret på www.pet.dk.

Tilmelding

Tilmelding kan ske ved at udfylde særskilt tilmeldingsformular og sende
den til e-mail: petkonference@pet.dk.
Tilmeldingsformularen kan også sendes til PET’s postadresse.
Sidste frist for tilmelding er den 2. oktober 2011.
Oplys venligst en kontakt e-mail-adresse, der kan benyttes til retursvar.
Af hensyn til sammensætning af workshops bedes du oplyse, hvilken
workshop du ønsker at deltage i.

Deltagerantal

Af hensyn til mødefaciliteterne er deltagerantallet begrænset til 150. Det
er derfor ikke muligt at garantere alle tilmeldte en plads. Du vil kort tid efter tilmeldingsfristen modtage en bekræftelse på, om du er sikret en plads
på konferencen. Bekræftelsen vil samtidig indeholde oplysninger og
vejledning om indbetaling af deltagerbetaling. Indbetalingen vil herefter
være den endelige registrering for deltagelse.

Deltagerbetaling

DKK 600,00
Deltagerbetalingen inkluderer mødevand, kaffe/te med kage og frokostbuffet.

Konferenceholder

Politiets Efterretningstjeneste
Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg
Tlf. +45 33 14 88 88
E-mail: pet@pet.dk

Kontaktpersoner

Program og logistik

Leif Hansen
Tlf. +45 33 14 88 88
E-mail: petkonference@pet.dk

Spørgsmål
vedr. betaling

Janne Jakobsen
Tlf. +45 33 14 88 88
E-mail: petkonference@pet.dk

Sekretariat

Betina Brahe
Tlf. +45 33 14 88 88
E-mail: petkonference@pet.dk

PET’s hovedkvarter i Buddinge

Eigtveds Pakhus
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