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Her er programmet til konferencen om
fremtidens telepolitik

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet offentliggør nu programmet for
konferencen om fremtidens telepolitik, der afvikles den 21. november på
Tivoli Hotel & Congress Center i København.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet holder en konference om fremtidens
telepolitik den 21. november kl. 11.00-16.15 på Tivoli Hotel & Congress
Center i København, hvor centrale aktører inden for teleområdet vil blive
samlet for at drøfte Danmarks fremtidige telepolitik.



Konferencen vil sætte fokus på, hvordan en moderniseret telepolitik kan se
ud. Hvordan kan der fx opnås sund konkurrence på markederne, hvordan kan
de nye teknologier og forretningsmodeller udnyttes, og hvordan sikres det, at
der fortsat sker investeringer i udbygningen af mobil- og
bredbåndsdækningen i hele Danmark?

Dagen byder både på præsentationer fra internationale erhvervsledere og
eksperter, en paneldebat samt tre workshops, hvor deltagerne på
konferencen vil få rig mulighed for at deltage i debatten.

Læs programmet for konferencen om fremtidens telepolitik.

Deltagelse er gratis. Tilmelding til tele@ens.dk senest den 14. november. Se
invitationen fra 25. oktober.

Vi ser frem til en god konference og nogle spændende debatter.

Kontakt: Andreas Da Cunha-Bang, acb@ens.dk, 3392 7603

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.
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Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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