Prekonferanse med tema
«Da strømmen gikk»
VELKOMMEN
Informasjon om WIFI: IKT Agder gjest. Opprett bruker. Passord: blir tilsendt på SMS
Presentasjonene oversendes til alle som har meldt seg på.

6.mar 2019

Hensikt

Informere om status på innføring av velferdsteknologi i Agder, sårbarhet og
hva som gjøres for å øke robustheten slik at velferdsteknologien virker.
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Målsetting
➢ Skape en viss helhetsforståelse og engasjement før man deltar på resten
av velferdsteknologikonferansen.
➢ Synliggjøre hvor viktig det er at ansvarlige parter systematisk øker
robusthet i kraft, ekom, informasjon og velferdsteknologi for å motvirke økt
sårbarhet ved ytterligere digitalisering.
➢ Orientere om pågående prosjekter i Agder slik at aktuelle parter kan
komme med innspill og dra nytte pågående gevinstrealisering.
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Program

Tid
0900-0905

0905-0915

0915-0940
0940-1000

Innhold
Velkommen – mål og hensikt

Ansvar/merknader
Dag Auby Hagen

Innledning

Ass. fylkesberedskapssjef i
Agder
Stein A. Ytterdahl

Kraftforsyning i Agder, hendelser, sårbarhet og hva
gjøres med dette?
Robusthet i kraft, ekom, informasjon og
velferdsteknologi i Agder.
Orientering om «KEIV prosjektet» og prosjektet
«Læring etter øvelser og hendelser i Agder»

1000 -1015
1015 -1035

Fylkesmann i Agder
Svein Are Folgerø
Adm.dir. AE nett
Dag Auby Hagen
Ass. fylkesberedskapssjef i
Agder

Pause m/benstrekk
Velferdsteknologi - status i Agder, ansvar og oppgaver Maahr Ludvig Eikeland
– sårbarhet og vegen videre.
Fagkonsulent

1035 - 1055 Innspill og spørsmål fra salen

Kristiansand kommune
Dag Auby Hagen
Ordstyrer

1055-1100

Oppsummering og vegen videre.

Dag Auby Hagen
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Innledning ved Fylkesmann i Agder Stein A. Ytterdahl

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=xaELutbPxug&feature=youtu.be
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Kritiske samfunnsfunksjoner
Husly og varme

Fremkommelighet
for personer og
gods

Særlig sårbare
grupper

Forsyning av
drivstoff

Energiforsyning

Nød- og
Helse- og
redningstjeneste omsorgstjenester

Kriseledelse og
krisehåndtering

Vannforsyning og
avløpshåndtering

Elektronisk
kommunikasjon

Forsyning av
mat og
medisiner

Kritisk infrastruktur

Transportnettet

Foto:

Tele- og datanett

Vann- og avløpsnett

Energiproduksjon og -nett
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Konklusjoner
➢ Samfunnssikkerhet er et felles ansvar på tvers av sektorgrenser og
forvaltningsnivåer. Det er mange aktører som må jobbe sammen og det
er viktig å skape arenaer hvor partene samles og finner løsninger.
➢ Avhengighetene er mange og økende. Vi er sårbare. Vi utsettes stadig for
klimarelaterte scenarier som utfordrer kritiske samfunnsfunksjoner og
robustheten i samfunnet.
➢ Samfunnet er kompleks og den digitale avhengigheten øker.
➢ Samfunnet skal fungere i fred, kriser og krig. Totalforsvaret er under
revitalisering.

➢ Prosjektene som vi kjører i Agder skal øke robustheten gjennom
systematisk arbeid og involvering. Vi forventer en nasjonal
overføringsverdi.
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