
SnIT program 2020 (NB: Foreløpig program - endringer kan komme) 

Tid Tema Sted Stikkord Tilleggsinfo 

28 jan Informasjonssikkerhet Spaces, 
Calmeyersgate 5, 
Oslo 

• Eksperter fra Dataforeningens faggruppe for Informasjonssikkerhet 
stiller opp med et skreddersydd opplegg for SnIT 

• Foredrag, praktisk dilemmatrening, erfaringsdeling 

Meld gjerne inn 
eventuelle spesielle tema 
dere ønsker belyst på 
samlingen 

12-13 feb Software 2020 Radisson Blu 
Scandinavia, 
Holbergs plass, Oslo 

• Deltakelse på konferansen er inkludert i årsmedlemskapet for SnIT 
(normalpris ca 7.000 kr) 

• Mer enn 60 foredrag, 6 keynotes, 9 parallellspor,  
6 workshops, prisutdeling, underholdning og bransjetreff  

• Spesielt relevant for SnIT-medlemmer: Spor 9: Digitalt lederskap (13. 
februar) 

Konferanseprogram   
 

 
15-30 mar (TBD) 

Digitalisering endrer 
hele bransjer:  
Aktuelt eksempel: 
Transport og logistikk 

TBD • Transport- og logistikkbransjen er i kontinuerlig endring. Som kunder 
ønsker vi f.eks. å få levert varer vi har bestilt på nettet senest 
påfølgende dag 

• Vi får belyst med eksempler hvordan innovasjon og teknologi har 
bidratt til høy effektivitet, nye konkurransefordeler, endring av 
arbeidsoppgaver og bransjens kompetansebehov  

• CIOs rolle og oppgaver i denne bransjen 

Mer info kommer 

9 jun Innovasjon og 
utforskning av ny 
teknologi 

 

TBD • Hvordan jobber noen av Norges største bedrifter med innovasjon og 
utforskning av ny teknologi? 

• Hvordan kan en Teknologilab bidra til læring om teknologi og 
menneskers forhold til den? 

Tine, Posten og DNB har 
så langt bekreftet at de vil 
delta med orienteringer 
her. Mer info kommer 

 
Andre halvår 2020 (foreløpige planer) 

September Forsvaret: «Fra 
tetposisjon til 
haleheng?» 

TBD • I mange tiår var Forsvaret ledende på teknologiutvikling. I dag er de 
på flere områder brukere av løsninger fra industri og 
konsumentmarkedet.  

• «Cyber Warfare» er fremdeles nytt og spennende, men alle kan ikke 
drive med det.  

• Hvordan utnytter Forsvaret IKT til fornyelse og kampkraft? 

Mer info kommer 

23-24 nov CIODAY 2020 Amsterdam • SnIT-medlemmer på 2019-versjonen ga generelt god tilbakemelding. 
Vi vil undersøke andre relevante arrangementer med internasjonal 
deltakelse høsten 2020, men holder foreløpig denne som et aktuelt 
alternativ 

Mer info kommer 

Des 2020/jan 
2021 (TBD) 

Media: Når endringer 
blir det eneste 
konstante 

TBD • Hva er utfordringene for CIO/ IT-ledere i en bransje hvor endringer er 
det eneste konstante? 

• Vi besøker en moderne mediebedrift og får innsyn i hverdagen til 
flere IT-ledere. Fokus på forretningsutvikling ved hjelp av IT 

Mer info kommer 

https://event.dnd.no/software/program-2020/


 


