
Smart Kommune  
digitaliseringsseminar med 
fokus på teknisk sektor

Dato: Torsdag 24. januar 2019

Sted: Telenor Fornebu

Invitasjon

Digitalisering står høyt på agendaen i norske 
kommuner. Forventningene er store fra 
nasjonale myndigheter og blant innbyggerne. 
Mange kommuner har allerede kommet langt 
med å ta i bruk nye digitale løsninger, både 
internt og overfor innbyggere. Seminaret vil 
gjennomgå konkrete eksempler fra kommuner 
som er kommet langt innenfor digitalisering med 
presentasjoner fra blant annet Kristiansund, 
Ringebu og Halden kommune. NILU vil dele sine 
betraktninger rundt kvalitet på luftovervåking 
og Norsk Vann vil snakke om hvordan få bedre 
kontroll på vannet i kommune.

Telenor og Norkart viser konkrete eksempler på 
løsninger og prosesser for digitalisering av plan, 
bygg og teknisk feltarbeid i kommunene, samt 
hvordan Tingenes Internett (IoT) og kunstig 
intelligens kan anvendes i norske kommuner. 
Avslutningsvis vil dekningsdirektør Bjørn 
Amundsen gi en oppdatert status over tilgang  
til høykapasitets mobilnett i Norge.

Seminaret er gratis. Begrenset plass, så 
førstemann til mølla!

Med vennlig hilsen

Geir Hvidsten 
Direktør Stat og Kommune 
Telenor Norge, Business

Pål Normann Johansen 
Markedsdirektør 
Norkart AS

Velkommen til seminar!



Den digitale 
arenaen for smarte 
byer og kommuner!

Registrering åpner (Telenor Expo, plan-3, Fornebu)

Seminaret åpnes  
v/ Egil Bredgaten, Telenor Ambassadør, Telenor Bedrift

Vi digitaliserer Norge 
v/ Annelene Næss, Direktør for Smart Digital, Telenor Norge

Livet, døden, havet og digitale tjenester 
v/ Arne Ingebrigtsen, Administrasjonssjef, Kristiansund kommune

Ringebu - en framoverlent kommune er alltid åpen for nye 
løsninger innen digitalisering og automasjon av kommunal 
tjenesteforvaltning 
v/ Jostein Gårderløkken, Teknisk sjef, Ringebu kommune

Norkart bygger smartere samfunn 
v/ Pål Normann Johansen, Markedsdirektør, Norkart AS

Kaffepause

IoT på 4G - muligheter og eksempler på anvendelse 
v/ Sofia Trope, Forretningsutvikler IoT, Telenor Bedrift 

Hvordan kan IoT og sensorer implementeres i konkrete  
prosjekter i kommunen?  
v/ John Gunnar Haugenes, Gründer og salgssjef, MESHTECK AS

Hvordan etablere god overvåking av luftforurensing i kommunene  
v/ Britt Ann Kåstad Høiskar, Avdelingsdirektør, NILU

Syv teknologi trender som vil forme 2019 
v/ Bjørn Tale Sandberg, Forskningsdirektør, Telenor Research 

Lunch

Smart Vann i Smarte Kommuner - et blikk på dagens og 
morgendagens muligheter 
v/ Terje Berg, Rådgiver AI & IoT, Norsk Vann

IoT byen Halden - bruk av IoT og sensorer innenfor teknisk sektor 
v/ Ulf Ellingsen, Kommunalsjef teknisk, Halden kommune

Smarte byer krever smart løsninger 
v/ Ivar Sorknes, Forretningsutvikler, Telenor Bedrift

Gevinstrealisering ved digitalisering av byggesak 
v/ Jorunn Kragset, Forretningsutvikler, Norkart og  
Annichen Sandborg, Bærum kommune

Kaffepause

Smarte kommuner trenger innovative entrepenører 
v/ Mikkel Nielsen, Digitaliseringsdirektør, Veidekke Eiendom AS

Hva er kunstig intelligens - og hva kan det bety for norske 
kommuner 
v/ Mathilde Ørstavik, Systemutvikler AI, Norkart AS

Open AI-lab i Trondheim - en mulighet for norske kommuner  
v/ Astrid Undheim, Head of Analytics and AI, Telenor Research

Mobil dekning 4G og 5G - og hva skjer i norske kommuner 
v/ Bjørn Amundsen, Dekningsdirektør, Telenor Norge

Avslutning

08:30

08:45 

10:20

10:35 

12:15

12:30 

14:30

14:45 

16:00

Telenor og Norkart  
inviterer til Smart Kommune 
digitaliseringsseminar

Hvordan tilnærmer kommunene seg 
digitalisering og hvilke resultater oppnås? 

Seminaret vil dekke digitale  
strategier, planer og konkrete løsninger, og 
vil ha spesielt fokus  
på resultater oppnådd innenfor teknisk 
sektor.

Målgruppe: Ordfører, rådmenn og 
kommunale ledere innenfor Geodata, 
Teknisk sektor, Strategi, Digitalisering og IKT

Sted: Telenor Expo, Auditorium Voice, 
Snarøyveien 30, 1331 Fornebu

Dato: Torsdag 24. januar 2019, klokken 
08.45 – 16.00

Agenda: Se neste side

For mer informasjon, digital agenda og 
påmelding, besøk oss på 
telenor.no/bedrift/smartkommune


