
Invitasjon til   
medlemsmøte 

Tid: 17. november, kl 12.00 til 16.30
Sted:Atea, Tassebekkveien 354, 

3160 Stokke



Vi ønsker å invitere deg til vårt neste medlemsmøte i Vestfold IT-Arena som blir avholdt hos vårt nye medlem Atea.

Det blir et interessant program der mange fasetter av cybersikkerhet i dagens samfunn blir belyst. Før det faglige programmet blir det servert 
lunsj og det er tid til mingling. Lunsjen starter kl 12.00 og det faglige starter opp kl 12.45.

Senior sikkerhetsrådgiver hos Capgeminei Hans Christoffer Gaardløs vil ta et dykk i: How to approach the shared security responsibility model 
for cloud security? How to govern identity and access management in the cloud? How to reduce risk for your value chains through an holistic 
approach to risk management?

4Human jobber med HRM og således mye med cybersikkerhet. Vi får besøk av Marit Buset fra 4Human som er opptatt av at sikkerhet 
vedkommer oss alle og hun tar for seg åpenhetsloven som tredde i kraft i sommer – hva betyr dette for din virksomhet og dine kunder.

Professor Geir Køien ved USN vil kort fortelle om universitetets nye masterprogram i «E-business technologies and security» som har oppstart 
høsten 2023.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) vil være representert ved seniorrådgiver Ernst Unsgaard som vil ta for seg litt om makrobildet hva 
cybersikkerhet angår og litt om utfordringer med Cybersikkerhet i SMB markedet.

Niall Merrigan will tell you some stories….Over the last 20 years of his career, have been working with cybersecurity in both a professional
and private capacity. In this talk, he will go through some of the missteps he made, what he could have done better and advice he would give 
to himself now on various things like building out your security competence, creating security cultures within organisations, building security 
teams and how not to handle a vulnerability disclosure.

Atea som nytt medlem og vertskap vil si litt om sin organisasjon og litt om ”implementert” sikkerhet og hvorda stå rustet til cybertruslene vi 
vet kommer. Dette blir et spennende program, så håper dere har lyst og anledning til å delta. MELD DERE PÅ!

Tid, sted og påmelding:

Tid: torsdag 17. november kl 12.00 til 16.30

Sted hos Atea, Tassebekkveien 354, 3160 Stokke

Påmelding:  Via Facebook eller e-post til mikkel@vestfolditarena.no senest fredag 11. november

Invitasjon til medlemsmøte i
Vestfold IT-Arena

mailto:mikkel@vestfolditarena.no


Agenda
Tid Agenda

12.00-12.45 Registrering, lunsj og mingling

12.45-12.55 Velkommen og informasjon fra Styret og presentasjonsrunde

12.55-13.15
Litt om Atea / «Implementert» sikkerhet - Jørn Are  Olsen og Tom Andreas Lilleng Andersen fra 
Atea

13.15-13.55
Utfordringer med Cybersikkerhet i SMB markedet – seniorrådgiver Ernst Unsgaard – Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet

13.55-14.10 Pause

14.10-14.20
"Master of eBusiness Technologies and Security» – Nytt studium ved USN – professor i 
cybersecurity ved USN Geir M. Køien

14.20-14.50
Public cloud - a bigger attack surface - contrary to what most people believe – senior 
sikkerhetsrådgiver Hans Christoffer Gaardløs - Capgemini

14.50-15.20
Skkerhet viktigere enn noen gang/Åpenhetsloven – hva betyr dette for din virksomhet og dine 

kunder - Marit Buset fra 4Human

15.20-15.30 Pause

15.30-16.30 On building teams, security culture and creating international incidents - Niall Merrigan 
Microsoft


