DEN DANSKE ENERGIRETSFORENING
DANISH ENERGY LAW SOCIETY

Energiretsforeningen inviterer hermed medlemmerne til debatmøde om

IT-sikkerhed i energibranchen
med efterfølgende generalforsamling i henhold til vedhæftede
dagsorden.
Indlægsholdere på debatmødet er blandt andre
•
•
•

Thomas Lund-Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed i Forsvarets
Efterretningstjeneste og
Jørgen Christensen, der er forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi.
Martin Bo Clausen, der er Cyber Risk Manager hos Ørsted.

IT-sikkerhed i energibranchen er på dagsordenen. Der bliver gjort mange tiltag for at forebygge og
dæmme op for de mange angreb – ikke mindst fordi Danmark er et af de mest digitaliserede lande
i verden og dermed desværre også meget eksponeret for cybertruslerne.
Men, udviklingen går meget stærkt ikke mindst pga. anvendelsen af kunstig intelligens og udbredt
deling af cybervåben og -viden. Dette kan udfordre forsyningssikkerheden.
Energiretsforeningen sætter ved dette debatmøde fokus på de nyeste trusler fra cyberdomænet,
de praktiske udfordringer energibranchen står overfor og lægger op til debat om, hvordan
branchen bedst kan forbedre sikkerheden.
Få et indblik i "den virkelige verden" gennem et indlæg fra Center for Cybersikkerhed, som vil give
et billede af, hvad farerne er, hvilke udfordringer vi må forvente generelt, og hvad CFCS' rolle er,
gennem et indlæg fra Dansk Energi, som vil uddybe om cyber- og informationssikkerhed for
branchen, og endelig vil vi fra et energiselskab få belyst de vigtigste aspekter i forbindelse med
risikostyring og prioritering af indsats.
Få vigtige input og ideer til, hvordan virksomhedens overlevelsesevne kan forbedres, skulle den
blive udsat for et alvorligt cyberangreb.
Programmet er som følger:

16.30 Velkomst
16.40 Aktuelle cybertrusler og CFCS´s rolle
Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed

17.00 Cyber og informationssikkerhed for energiselskaber
Jørgen Christensen, forsknings- og teknologidirektør fra Dansk Energi
17.20 Cyber Risk Management
17.40 Paneldebat og spørgsmål fra salen
Thomas Lund-Sørensen
Jørgen Christensen

Mødet afholdes:

onsdag, den 19. juni 2019
kl. 16.30 til ca. kl. 18
Mødet holdes hos:

Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø

Energiretsforeningens generalforsamling afholdes umiddelbart herefter i henhold
til vedlagte dagsorden og med vedhæftede forslag til modernisering og ændring af
foreningens vedtægter.
Tilmelding skal ske til Energiretsforeningens sekretariat pr. e-mail til ncf@horten.dk
med navn og arbejdssted senest tirsdag, den 12. juni.
Med venlig hilsen
Nina Christine Friis
Sekretær

