
ERHVERVSKONFERENCE

Cybersikkerhed
Cybertruslen mod Danmark og danskere er høj. Cyberangreb kan ramme, hvor 
som helst, og når som helst. Store og små virksomheder, myndigheder og enkel-
te borgere kan rammes med alvorlige konsekvenser og store udgifter til følge.
Cybersikkerhed er temaet ved forårets erhvervskonference i Lemvig Kommune. 
Hvordan sikrer og beskytter jeg min virksomhed optimalt mod cybertrusler? 
Hvad består truslerne fra internettet konkret af? Hvorfra kommer de, og hvad er 
formålet? Det er nogle af de spørgsmål, der besvares.
Mellem foredrag og oplæg er der gode muligheder for at udveksle erfaringer og 
netværke med konferencens øvrige deltagere.

TIRSDAG 17. MAJ, KL. 14.00-18.00

PROGRAM

INVITATION

på Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig



PROGRAM:
14.00 Kaffe og netværk

14.10 Velkomst v/ Borgmester Erik Flyvholm 
 Status fra kommunalbestyrelsen 

14.40 Cybertruslen mod virksomheder, v/ Jens-Ole Sangild Kværnø, fuldmægtig,  
 Team Digital Sikkerhed, Erhvervsstyrelsen
 Hvad er det for en cybertrussel, virksomhederne står overfor i dag? Og hvad er egentlig på spil? 
 Jens-Ole vil i oplægget forklare, hvad cybertruslen betyder for virksomheder og for os som samfund, og  
 hvordan hænger det sammen med den nye nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi?

 Jens-Ole Sangild Kværnø er fuldmægtig i Erhvervsstyrelsens Team Digital Sikkerhed, som arbejder for at øge  
 cybersikkerhedsniveauet i danske virksomheder. Jens-Ole har erfaring fra Politiets Efterretningstjeneste,  
 Forsvarsministeriet og ambassaden i Moskva, hvor han bl.a. arbejdede med cybersikkerhed. I dag arbejder  
 Jens-Ole primært med det politiske og er projektleder for Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed.

15.15 Kaffe og netværk

15.35 Anbefalinger fra en hacker – Hvor er mindre virksomheder typisk sårbare? 
 v/ Dennis Perto, Conscia Danmark A/S
 Dennis er Cyber Defense Tech Lead (sikkerhedschef ) ved Conscia Danmark, der leverer it-infrastruktur- 
 løsninger og 24/7-services inden for netværk, datacenter, sikkerhed, mobility og cloud. Dennis Perto er  
 samtidig tidligere pentester (hacker) og bosat i Fjaltring.

16.05 Cybersikkerhed for bestyrelser og virksomhedsledere v/ Kirsten Hede, 
 Projektdirektør, Strategiske cyberkompetencer, Bestyrelsesforeningen
 Vejledninger og anbefalinger.

16.30 Cyberangreb på Mogens Daarbak A/S – gennemgang af hændelse 
 v/ Kristian Bluhme, fhv. kommerciel direktør, Mogens Daarbak A/S

17.05 Konkrete anbefalinger, Sikkerdigital.dk v/ fuldmægtig Jens-Ole Sangild Kværnø
 Erhvervsstyrelsen præsenterer en række værktøjer og vejledninger, som virksomheder gratis kan bruge, for  
 at komme i gang med at arbejde med digital sikkerhed i dag. Af oplægget lærer I blandt andet hvordan I:

 – tager de første skridt mod en sikrere hverdag 
 – får overblik over jeres IT-setup 
 – øger medarbejdernes sikkerhedsadfærd 
 – stiller sikkerhedskrav til jeres IT-leverandør

17.30 Skrub af mad-og netværk

Venlig hilsen

Erik Flyvholm, borgmester

TILMELD
senest 9. maj via dette link:

lemvig.nemtilmeld.dk/11
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