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Styreleders ord 
Den 29. april 2021 vil alltid stå igjen som en viktig milepæl i Den norske dataforening (DND) 
sin lange og stolte historie. Da vedtok landsmøtet å samle DND til én felles forening. Det 
kalte Computerworld med rette et historisk vedtak siden foreningen tidligere var organisert 
med autonome distriktsforeninger nokså løst sammenkoblet med et hovedstyre med tillegg 
av et servicekontor som eget AS.  

Det enkle og kortfattede vedtaket som dokumenterte dette i landsmøteprotokollen var ikke 
et resultat av en tilsvarende enkel og kortfattet prosess. Det hele startet i 2018, og det ble 
en lang og gjennomgripende prosess helt frem til det e.o. landsmøtet i november 2020 der 
ny strategi med prioritert handlingsplan ble vedtatt. Der ble det også gitt et mandat til sty-
ret om å foreslå ny organisering av DND på landsmøtet i 2021 som omtalt ovenfor. 

Fjoråret ble preget av pandemiens begrensninger. Det innebar nok et krevende år for fore-
ningen med tillegg av et omfattende arbeid med å samle DND til én forening. Det var likevel 
høy aktivitet i regionene, og en lang rekke utviklingstiltak ble iverksatt slik denne beret-
ningen så fint viser. Les den derfor for informasjon og motivasjon om vår virksomhet i fjor.   

Jeg skal ikke liste opp alle høydepunktene fra i fjor, men la meg nevne arbeidet med ny 
medlemsstrategi, innføring av nytt medlemssystem, økt bruk av digitale verktøy samt effek-
tivisering av arrangementer med nye verktøy og økt selvbetjening. Vi har også økt fokus på 
vår faglige kjerne med faggrupper, ildsjeler og aktive medlemmer. Vår internasjonale aktivi-
tet økte med deltagelse i organisasjoner DND er medlem av samt kontakt med tilsvarende 
dataforeninger i andre land. Flyttingen til Rebel var også et viktig tiltak. Selv om det meste 
ligger foran oss, så var 2021 en god start i omstillingens tegn; tross pandemien. Fremover 
blir det viktig å realisere vår nye strategi, utvikle organisasjonen og øke medlemstallet. 

Jeg gikk på som ny styreleder i 2016, og lite visste jeg da om at jeg skulle bruke brorparten 
av min tid som styreleder på en så omfattende strategiprosess. I ettertid er jeg glad for at 
jeg fikk mulighet til å lede an med et engasjert styre, en hardt arbeidende administrasjon og 
en lang rekke motiverte medlemmer. Takk til dere alle! 

Det er med stor tro på DND sin fremtid at jeg nå fratrer som styreleder. Tusen takk for tillit 
og anledning til å lede styret i denne flotte foreningen i seks spennende år. Jeg ville ikke 
vært det foruten, og jeg ønsker ny styreleder med sitt landsstyre lykke til videre!  
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Mål i siktet  
Det aller viktigste som skjedde for og i Den norske dataforening (DND) i 2021 var det histo-
riske vedtaket på landsmøtet som samlet landet i én felles forening. Den nye enheten in-
kluderer også foreningsadministrasjonen. Fremover står vi samlet, alle som en.  

Omorganiseringen, som var resultatet av vedtaket, vil gjøre det mulig for foreningen å jobbe 
smidigere, raskere og smartere for å nå foreningens fire hovedmål og 12 fokusområder.  

 

Hovedmål og fokusområder vedtatt på ekstraordinært landsmøte 28. november 2020 

Strategiarbeidet i foreningen  
Strategiarbeidet som har pågått de siste årene endte blant annet opp i en femten punkter 
lang handlingsplan. Planen sikrer fremdrift og gjennomføring. Oppgavene i handlingsplanen 
har hatt hovedfokus i 2021. De tre punktene under ble prioritert av landsmøtet: 

#101 Anskaffe og implementere nytt medlemssystem. 

#203 Anskaffe felles systemløsning som støtter planlegging, gjennomføring og gjenbruk 
av resultater fra digitale aktiviteter  

#204 Innføre ny styringsmodell 

Senere har landsstyret prioritert ytterligere tre punkter: 

#103 Klargjøre faggruppenes rammefaktorer og innarbeide felles rutiner for økonomisty-
ring av aktiviteter 

#105 Etablere et tydelig grensesnitt mellom fagstyrer og administrasjon 

#201 Innføre felles praksis ved organisering av faglig arbeid 
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Prioriteringene har ført til flere små og store utviklingsprosjekter i foreningen generelt og 
administrasjonen spesielt. Utvikling i foreningen kombinert med stadige pandemiutford-
ringer har vært krevende. Men administrasjonen er på god vei til å kvittere ut flere av punk-
tene i handlingsplanen. Medarbeiderne har virkelig stått på for å realisere mest mulig av pri-
oriterte handlingspunkter, samtidig som ordinær drift har vært opprettholdt, endret og ut-
viklet. Landsstyret har hatt det overordnede ansvaret for strategi og handlingsplan med god 
kobling til administrasjonen.  

Oppgavene i handlingsplanen ble delt i to «spor»; S-sporet og H-sporet. Det har vært sterk 
involvering fra medlemmer i arbeidsgruppene i begge sporene for å sikre kvalitet i det som 
blir gjort. Administrasjonen har arbeidskapasiteten. Medlemmene har fagkunnskapen.  

Prosessen bak det historiske vedtaket 
S-sporet, styringsmodell-sporet, 
startet sitt arbeid i januar 2021. 
Oppdraget var å utforme og foreslå 
ny styringsmodell i foreningen.   

Arbeidsgruppen ble profesjonelt le-
det med innleid prosjektleder, og 
besto av representanter fra alle regi-
onene i tillegg til administrasjonen. 
Gjennom hele vinteren arbeidet 
gruppen utrettelig med flere faste 
møter i uken, prosjektlederen hadde 
hyppige oppdateringer til styreleder 
og styret for øvrig. Til slutt endte ar-
beidet med et saksfremlegg til sak 9 
Sammenslåing av distriktsfore-
ninger og endring av vedtekter på 
DNDs Landsmøte 2021. 

Arbeidet ble kronet med det histo-
riske vedtaket i april 2021. DND gikk 
fra å være en sammenslutning av uavhengige distriktsforeninger til å bli én nasjonal fore-
ning, med ett styre og ett organisasjonsnummer. Det tidligere «hovedstyret» med seks 
medlemmer ble med det erstattet av et «landsstyre» med ti medlemmer, og de tidligere 
«distriktene» ble nå «regioner».  

  

Faksimile fra Computerworld / cw.no 
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Nytt medlemssystem – nye muligheter 
Av de fjorten aktivitetene i handlingsplanen som tilhører H-sporet, handlingsplan-sporet, 
var det #101 anskaffe medlemssystem som ble vurdert som mest kritisk å få på plass.  

Etter en grundig anskaffelsesrunde, med kompetente deltagere innen flere IT-faglige felt i 
arbeidsgruppen, falt valget på StyreWeb.  

Arbeidsgruppen som hadde ansvar for anskaffelsen startet arbeidet med å utarbeide en 
spesifikasjon over hvilke krav og funksjoner som et nytt medlemssystem skulle inneholde. 
Etter utlysning på Doffin samt direkte oppfordring til utvalgte leverandører, ble det konklu-
dert med at det var fire aktører som tilfredsstilte mini-
mumskravene. Etter en intervjurunde med alle finalistene 
var det to som utmerket seg, og disse ble konkurrenter i 
en superfinale.  

I superfinalen ble det gjennomført flere møter med  
brukerreferanser av de konkurrerende systemene. Infor-
masjon fra referansemøtene ble diskutert med respektiv 
leverandør med det resultat at arbeidsgruppen fikk et 
svært godt grunnlag for valget av leverandør.   

DND ble prioritert av leverandøren og systemet ble tatt i 
bruk kort tid etter vedtaket i landsstyret i juni. Administra-
sjonen har brukt tid på å sette seg inn i systemet og jobber 
med å fylle det med innhold.  

I løpet av høsten er systemet testet med hjelp fra flere 
fagstyrer. Testingen førte til utvikling og tilpasninger fra 
leverandørens side og oss. Før jul ble alle ildsjeler (aktive 
medlemmer med verv i styrer) invitert til å ta medlemssystemet i bruk. Vinteren 2022 får 
alle medlemmer invitasjon til å logge seg på systemet. Det åpner for mange nye muligheter, 
og noen etterlengtede funksjoner for kommunikasjon mellom fagstyrer og -grupper. 

I det nye medlemssystemet får DNDs medlemmer tilgang til medlemssidene via  
Gnist (app eller nettleser) som gir medlemmene:  

• full oversikt over relevante aktiviteter i DND 
• mulighet til å melde seg inn i faggrupper og kommunisere med fagstyret 
• meldinger direkte fra foreningen og/eller fra fagstyrene i faggruppen(e) som de er 

medlem av 
• mulighet til å oppdatere sin egen profil med opplysninger og legge inn bilde   
• tilgang til DND sitt fagarkiv (under oppbygging) 
• relevante artikler og fagstoff (under utvikling) 
• full oversikt over alle DND podkaster som er produsert 

 
Administrasjonen håper at det nye medlemssystemet blir nyttig for alle i DND.   

Oversikt over faggruppene i Gnist 



   
 

 7 

Medlemmer 
Jo flere medlemmer, jo sterkere er DND. Dessverre har andre oppgaver 
stått i veien for arbeid med aktiv rekruttering av nye medlemmer de siste 
årene, og medlemsantallet har vært synkende i flere år. Denne  
utviklingen vil DND snu, og arbeidet er i igangsatt. For 2021 har  
medlemstallet vært relativt stabilt gjennom året.  

H-sporet startet en arbeidsgruppe med deltagere fra alle regioner i september med det for-
målet å utarbeide en plan med tiltak rettet mot grupper som ser nytteverdien av aktiviteter 
i DND.  

For å kartlegge mulighe-
ter og utfordringer ble 
det gjennomført møter 
med mulige underleve-
randører og søsterfore-
ningene i Sverige, Dan-
mark og Irland.  En 
rekke relevante perso-
ner med ulike roller 
(student, IT-ekspert, IT-
leder og HR-medarbei-
der i IT-virksomhet) og 
tilknytning/kjennskap 
til DND ble intervjuet 
av arbeidsgruppen.  

Arbeidsgruppen bidro i 
vesentlig grad med å 

avklare hvilke aktiviteter, tiltak og målgrupper som foreningen i tiden framover vil være 
mest tjent med å fokusere på.  

Det ble gjennomført et arbeidsmøte med landsstyret der sentrale problemstillinger relatert 
til medlemsstrategi ble diskutert og avklart. Arbeidet i dette prosjektet har resultert i et for-
slag til medlemsstrategi samt en tiltaksliste som ved iverksettelse sikrer positiv vekst og ut-
vikling for foreningen i årene framover. Regionstyrene er tatt med på høring underveis.  

Arbeidet lever videre i 2022 gjennom oppfølging av landsstyret og høringsrunder i fore-
ningen. Endelig medlemsstrategi legges frem på landsmøtet i april 2022. 

  

DND tok turen til København for å møte Dansk IT (DIT) og den svenske Dataföreningen (DFS). Vi 
dro hjem med ny kunnskap og inspirasjon. Fra venstre: Rikke Hvilshøj (CEO, DIT), Petter Trollvik 
(DND), Leif Häggmark (ordförande DFS), Sigbjørn Stedje (DND), Christer Berg (CEO, DFS), Louise 
Wagner (chef for efteruddannelse, DIT), Hans Ravnkjær Larsen (konferencechef, DIT), Marianne 
Hofseth-Olsen (daglig leder, DND) og Kim Stensdal (chef for kommunikasjon og viden) 
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Medlemsfordeler  
Den største medlemsfordelen er tilgangen til nettverket av kloke og inspirerende IT-folk. I 
møter med andre lærer og utvikler vi oss. Alle medlemmer deltar gratis på nettverksmøter 
og får rabatterte billetter til konferanser, kurs og sertifiseringer.  

Mange ildsjeler opplever at det å engasjere seg i fagstyrer og programkomiteer gir innsikt 
og erfaringer som kommer til nytte i arbeidslivet.  

Fagarkivet er kun tilgjengelig for medlemmer og via medlemsplattformen Gnist. Den fylles 
stadig på med relevante bidrag fra DNDs mange aktiviteter. Gnist-tilgangen gir også med-
lemmene full oversikt over kommende aktiviteter og arrangementer.  

Computerworld tilbys alle medlemmer med 58 % avslag.  

DND selger IT-kontrakter som medlemmene får til redusert pris.  

Fra 2022 kommer flere medlemsfordeler, blant annet rabatterte abonnementer på 
digi.no/TU, Finansavisen og Dagens Næringsliv.  

 

 

Det er alltid god stemning når DND inviterer til møter, kurs og konferanser. 
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Arrangementer 
Arrangementer er en stor del av det DND driver 
med, og noe av det beste vi vet er å samle IT-folk i 
ulike sammenhenger. 

Tusen takk til alle som står på for at foreningen 
kan fortette med å levere gode arrangementer til 
glede for alle med interesse for IT! 

Pandemien har gjort det utfordrende for en fore-
ning med medlemmer som liker å møtes fysisk.  

DND har flyttet mange av aktivitetene over på  
digitale plattformer. Ett av DNDs flaggskip, konfe-
ransen Software, ble gjennomført digitalt i februar 
2021 som et samarbeid mellom mange faggrupper 
fra hele landet med god omtale på cw.no.  

Enkelte faste aktiviteter og konferanser har dess-
verre blitt flyttet eller utsatt under pandemien 
fordi fagstyrene og programkomiteene har ment at 
en stor del av verdien ligger nettopp i det å kunne 
møtes ansikt til ansikt. 

Totalt i 2021 har DND gjennomført:  
62 nettverksmøter  
12 kurs 
9 konferanser 

Av disse ble seks konferanser, ni nettverksmøter 
og to kurs gjennomført fysisk i de tre månedene 
med færre pandemirestriksjoner.  

Totalt sett har det vært færre aktiviteter enn det 
normalt gjennomføres i DND-regi i løpet av ett år.  

Til sammen deltok 2 875 på DNDs arrangementer i 
2021. Administrasjonen har mottatt mange posi-
tive og tydelige tilbakemeldinger fra deltagere om 
at DND leverer arrangementer av faglig  
høy kvalitet.  

Gjennomsnittsevaluering på arrangementer i 2021:  
4,92 (av 6) 

Faksimile fra Computerworld / cw.no 
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Mini-konferansen Innovasjon – og fremtidens næringsliv ble arrangert digitalt i januar av 
faggruppen (FG) Kultur og ledelse i Oslo. Dette var en av de planlagte fysiske konferansene 
som på kort tid måtte bestemme seg for å gjennomføre digitalt.  

Software-konferansen SW2021 engasjerte nesten 50 
ildsjeler og ble arrangert som et samarbeidsprosjekt. I 
den digitale utgaven var det innslag fra hele 10 byer. 

Til sammen deltok: 
14 partnere,  
83 foredragsholdere,  
8 spor,  
2 dager og  
350 deltagere.  

 

eHelse 2021 ble gjennomført i mars måned. FG 
Helse IKT var ansvarlig for konferansen i samar-
beid med Legeforeningen og Norsk sykepleier-
forbunds faggruppe for ehelse. Også denne 
konferansen ble heldigital med forhåndsinn-
spilte sekvenser, men direktesendt sporle-
delse. Det var 204 deltagere.     

Med livesending og forhåndsinnspilte innlegg 
ble Make Data Smart arrangert i mai med 230 
deltagere. Oljefondets leder Nicolai Tangen var 
keynote. Sendingene gikk fra studioet til 
Amesto i Oslo og med godt humør fra program-
komiteen. FG BI & Analytics i Oslo var ansvarlig. 

Praktisk Prosjektledelse ble arrangert av FG 
3PS sammen med Norske Forening for Pro-
sjektledelse (NFP). Dette var det første fysiske 
arrangementet etter nedstengingen og det var 
litt færre deltagere enn normalt. Med denne 
gjennomføringen fikk DND testet fasilitetene 
på Rebel i Oslo, og det ga gode tilbakemel-
dinger fra deltagere og partnere. Det gledet 
programkomiteen og administrasjonen at 20 
studenter fra Høyskolen Kristiania deltok. 

Leandagen ble igjen endelig arrangert fysisk i Trondheim i samarbeid med Lean Forum 
Midt-Norge. Nedstengning og usikkerhet har vært utfordrende, men det kom 24 deltagere 
på arrangementet i slutten av september.  
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FG Forretningssystemer og logistikk har i flere år arrangert ERP med Bo Hjort Christensen 
med stor suksess i Oslo, og 2021 var intet unntak. Det ble totalt 220 deltakere og 22 part-
nere. Faktisk måtte administrasjonen lage venteliste for deltakere og partnere som gjerne 
ville være med. Neste år må det bookes et større lokale!  

FG Løsnings- og integrasjonsarkitektur (LIA) gjennomførte arkitektkonferansen ARK. Denne 
gikk også fysisk i Oslo med over 100 deltagere og mange på venteliste.  

Til tross for utsettelser og usikkerhet under pandemien fikk FG Software Testing (SWT) av-
viklet konferansen Odin på Rebel i flere saler like før Norge nok en gang stengte ned høsten 
2021. Konferansen startet med forkurs holdt av keynote og fortsatte med over 200 delta-
gere, to spor, 15 foredragsholdere og 9 partnere. Det hele ble avsluttet på garasjepuben 
Skråplanet, i kjelleren i Universitetsgata 2.  

   

De mest populære kursene går gjerne flere ganger i løpet av et år, og flere har venteliste 
pga. plassbegrensningene. I 2021 er dette noen av de best besøkte kursene i region Sør-Øst:  

• FG Dama har arrangert CDMP kurs, som også kan føre til sertifisering. 
• FG LIA har flere ganger gjennomført IASA-kurs (grunnkurs og viderekommende). 

Også disse kursene kan føre til sertifisering.   
• FG BI & Analytics har arrangert flere kurs med Rick van der Lans med godt oppmøte. 

De fleste nettverksmøtene ble i 2021 gjennomført digitalt. I snitt har det vært påmeldt 
rundt 30 personer per nettverksmøte. De tre mest populære nettverksmøtene var:  

• FG IT-kontrakter lanserte i 2021 en ny skytjenesteavtale som fikk stor oppmerksom-
het og 200 deltagere (digitalt).   

• Skattlegging av kryptovaluta var også et populært digitalt nettverksmøte med 114 
deltagere. Arrangør var FG Blockchain.  

• FG 3PS sto bak nettverksmøtet Den moderne prosjektlederen hvor hele 75 deltagere 
var med (digitalt).  

  

Fra venstre:  
ERP med Bo Hjort Christensen 
ARK hos Sopra Steria 
ODIN på Rebel 
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Andre aktiviteter 
Flere fagstyrer kastet seg rundt og produserte  
podkast når pandemien ammet landet. I Gnist er 
de samlet til glede for alle medlemmer.  

SnIT samler IT-ledere fra private og offentlige virk-
somheter til ettermiddagssamlinger. I 2021 ble det 
arrangert syv samlinger. Målet er å bidra til erfa-
ringsutveksling mellom ledere som innehar roller 
som CIO, CDO, IT-direktører, digitaliseringsansvar-
lige og tilsvarende. Normalt er samlingene fysisk 
med en faglig og en sosial del, men det har blitt 
flest digitale samlinger de siste par årene på grunn 
av pandemien.   

Salg av IT-kontrakter tok seg opp med den nye 
skytjeneste-avtalen som FG IT-kontrakter leverer. 

Jobbtorg ble lansert sommeren 2021 etter at admi-
nistrasjonen ble kontaktet av flere virksomheter som ønsket å bruke DNDs plattformer for å 
finne nye talenter. Mange ser på møteplassene våre som en rekrutteringsarena. Det er en 
fordel for medlemmer som søker nye utfordringer og for virksomheter som trenger påfyll av 
flinke folk. 

FG Dama hadde stor suksess med bokklubben sin. Åtte 
møter og ett kapittel hver gang fra Data Management 
Body of Knowledge (DMBOK2). Hvert møte besto av 30 
minutter foredrag og 30 minutter diskusjon. På det 
meste var hele 38 deltagere med. Bokklubben ble digi-
talt gjennomført og geografi var ingen hindring. Hvert 
møte hadde en spesifikk foredragsholder som var spesi-
elt invitert til å snakke om temaet for kapittelet. Bok-
klubben kunne brukes som forberedelse til eksamen for 
DAMA-kurset, som også kan føre til sertifisering for de 
som ønsker eller trenger det.  
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SmartBy Awards 
Etter nominasjonsrunden var det tre finalister:  
Homeboxx, Smart Vann Hvaler og Smart parkering for  
handicappede.  

Juryen hadde en krevende oppgave med å kåre en vinner, 
men landet til slutt på  
Smart Vann Hvaler.  

Prisen ble delt ut på SW2021.  

Innsiktsprisen 
FG BI & Analytics i Oslo har i 
mange år delt ut BI-prisen. 
Den endret navn til Innsikts-
prisen i 2020.   

I 2021 ble det et samarbeid 
mellom regionene, og det 
endte med et flott arrange-
ment på Rebel i Oslo og Hotel 
Norge by Scandic i Bergen.  

Årets vinner ble FHI.  

Både og? Enten eller! 
Erfaringen viser at DND leverer best til medlemmer, deltagere og partnere når vi er enten 
fysisk eller digital. Hybride arrangementer er utfordrende på mange måter, og det er ønske-
lig å begrense antallet hybride arrangementer i fremtiden. Fordelen med digitale arrange-
menter er at de kan være nasjonale, og DND vil derfor fortsette med det, i tillegg til fysiske i 
enkelte tilfeller. 

Som en merverdi til medlemmer i DND har landsstyret besluttet at mange av våre aktivite-
ter skal filmes og at administrasjonen skal samle opptakene i fagarkivet. Filming er enklere, 
rimeligere og har lavere risiko enn direkte strømmede tjenester.  

En utfordring med digitale og hybride arrangementer er at det har vært vanskelig å skape 
verdi for de som er med som partnere på DND arrangementer. Den største verdien for dem 
er å ha stands for å komme i kontakt med potensielle interessenter. Den fordelen forsvinner 
når arrangementet er digitalt/hybrid med mange deltagere hjemme foran skjermen.  

Billettsalget går tregere når det er digitale/hybride arrangementer, og mange er lei av 
skjerm. Mange digitale deltagere ser dessuten ut til å falle av underveis i konferanser og fo-
redrag. Dette er spesielt gjeldende på nettverksmøter der medlemmer kan delta gratis eller 
når det er lav pris på billettene. 

Vinnere av Innsiktsprisen 2021, FHI Foto: Geir Kihle Hanssen 
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Ildsjelene 
Ildsjelene er alle de som brenner for IT-faget og som bruker av sin tid for å delta i program-
komiteer, råd, utvalg, fag-, lokal-, regional- eller landsstyrer. Ildsjelene er selve ryggraden i 
DND og er essensielle i arbeidet med å holde foreningen aktiv og relevant. Det har vært 
vanskelig for enkelte å holde motivasjonen oppe når man ikke har fått møttes, og alle som 
jobber med arrangementer i DND er glade for at det er mulig å møtes fysisk igjen. 

DND har nærmere 230 ildsjeler, og vår ambisjon er å få flere med i 2022.  

For å virkelig takke hver enkelt ildsjel planlegges det en fest for å hylle engasjementet, og 
landsstyret og administrasjonen håper å få med hele landet på dette! 

Regional og lokal aktivitet 
DND er delt inn i tre regioner:  
Sør-Øst, Midt-Nord og Vest.  

Alle tre har vært delaktig i strategi-
arbeidet og vært representert med 
deltagere i arbeidsgruppene i S-
sporet og H-sporet. Styrene i hver 
region bidrar med støtte og hjelp til 
fagstyrer og regionale aktiviteter.  

Hver region har to representanter 
fra sitt regionstyre i landsstyret.  
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Faggrupper og -styrer 
Det er mer enn 40 ulike faggrupper i aktivitet over hele landet. Det er ulikt aktivitetsnivå, og 
mens noen har vært like aktive som før har andre blitt mindre aktive i pandemien. For 
mange står det sosiale sentralt, og når man har vært forhindret fra å møtes fysisk har en-
kelte aktiviteter blitt lagt på «hold».  

Enkelte har avdekket fordelene med å arrangere digitale nettverksmøter og kurs: De kan 
treffe hele landet og det er lettere å invitere spennende innledere fra utlandet når man 
uansett treffes på digitalt på Meet, Zoom eller Teams.  

Hver faggruppe (FG) ledes av et fagstyre (FS).  

Her kan du lese litt om det som har skjedd i 2021 i region Sør-Øst: 

FG 3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) arrangerte også i 2021 sin årlige konfe-
ranse Praktisk Prosjektledelse. I tillegg til ett nettverksmøte var de også medarrangør på 
SW2021. 3Ps var også med på Arendalsuken i 2021.  

FG AI (Kunstig intelligens) har opprettholdt aktivitet gjennom pandemien og de spilte inn 
AICAST i tillegg til at de deltok i planlegging og gjennomføringen av SW2021.  

FG Bærekraft var nystartet i 2020, og har i 2021 hatt 2 nettverksmøter. I tillegg har de job-
bet godt med Bærekrafts-konferansen, som dessverre ble avlyst pga. usikkerheten knyttet 
til pandemien og effekter av denne.   

FG BI & Analytics i Oslo har hatt stor aktivitet og har arrangert hele 9 nettverksmøter, 2 
kurs med Rick van der Lans samt til Make Data Smart og Innsiktsprisen.  

FG Blockchain i Oslo sto bak ett av de mest besøkte nettverksmøtene i 2021, og har i tillegg 
hatt ett annet digitalt nettverksmøte.   

FG Customer Engagement har hatt noe møteaktivitet, og ett nettverksmøte i 2021.  

FG Forretningssystemer og logistikk står bak ERP-konferansen, ett nettverksmøte og i 2021 
har de produsert fire podkaster.  

FG Helse og IKT sto bak eHelse-konferansen og inviterte i etterkant til ett nettverksmøte 
hvor de viste et av foredragene fra konferansen med påfølgende diskusjon.  

FG Informasjonssikkerhet deltok som arrangør på SW2021. «Sikkerhet på styrerommet»-
konferansen ble planlagt, men dessverre avlyst fordi det ikke var mulig å gjennomføre 
denne fysisk på grunn av pandemien.  

FG IT-kontrakter lanserte ny skytjenesteavtale med stor suksess og hele 200 deltagere på 
nettverksmøtet hvor denne ble presentert. Den årlige IT-kontraktsdagen ble avlyst på grunn 
av pandemien.   

FG Kultur og ledelse innledet året med egen mini-konferanse, som dessverre ble digital pga. 
nedstengningen i starten av januar. De deltok også på SW2021.  
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FG LIA (Løsnings- og integrasjonsarkitektur) står bak ARK-konferansen, IASA-kursene, flere 
nettverksmøter/meetups og webinarer. I tillegg var de også med på å arrangere SW2021.  

FG Mobil strategi har hatt mindre aktivitet enn normalt, men regner med at de kommer 
sterkere tilbake i 2022.  

FG Service Management planla nettverksmøte, men dette ble dessverre avlyst.  

FG Skytjenester deltok på SW2021, og planla to nettverksmøter, hvorav det ene fikk godt 
besøk med 32 deltagere påmeldt: «DNBs reise mot Cloud First» 

FG Smarte Byer er også en av medarrangørene på SW2021, og står bak utdelingen av 
SmartBy Awards.  

FG Software Testing (SWT) står bak den populære konferansen Odin og to nettverksmøter i 
2021. Dette er en sosial gjeng som har vært tydelig på at de gleder seg til at alt blir  
fysisk igjen.  

FG Virksomhetsarkitektur deltok på SW2021 og har arrangert ett nettverksmøte i 2021.  

FG Yggdrasil arrangerer hvert år konferansen med samme navn i Sandefjord. Effekten av 
konferansen tas ut ved å møtes fysisk, og den ble avlyst i påvente av normal drift.  

I region Vest har dette skjedd i 2021: 

DND Vest deltok i programkomiteen til SW2021 i starten av året og var med som Commu-
nity Partner på mcb tech .21 i juni.  

I september ble det gjennomført Scrum Master-kurs i Ålesund etter lang tid med usikkerhet 
og utsettelser på grunn av pandemien.  

Den årlige konferansen Sikkerhetssymposiet måtte avlyses i 2021, til tross for mye godt ar-
beid fra programkomiteen.  

FG BI & Information Management var medarrangør til Innsiktsprisen og gjennomførte eget 
arrangement i Bergen, i tillegg til overføring fra Oslo-arrangementet.  

I region Midt-Nord har det vært følgende aktivitet:  

Flere faggrupper har vært i sving og planlagt aktiviteter som dessverre har blitt avlyst i 2021. 
Dette gjelder blant annet den tradisjonsrike konferansen Betalingsformidling og konferan-
sen som går under navnet Sikkerhet & sårbarhet.  

FG Informasjonssikkerhet samarbeidet om nettverksmøter med IFS, ISACA og CSA.  

FG Business Intelligence & Analytics samarbeidet med samme FG i Oslo om Innsiktsprisen.  
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Trondheim Developer Conference (TDC) er en av DNDs største konferanser, og også den 
måtte nedskalere pga. pandemien. I 2021 ble det arrangert som et distribuert konsept med 
16 meetups i hele Trondheim by og samarbeid mellom mange aktører. Konseptet fikk tilnav-
net «TDC Community Week». Det gikk over fire dager, og det ble en stor suksess.  

I tillegg er det stor aktivitet i:  

FG DAMA (Data Management Association – Norway Chapter) er en nasjonal faggruppe med 
medlemmer fra hele landet. De har arrangert flere kurs, en rekke nettverksmøter og med-
lemsmøter med godt oppmøte (67 påmeldt på det meste), bokklubb med salg av bok og 
åtte påfølgende fredager med gjennomgang av kapitlene i boken og diskusjon om emnet.   

Fellesmøter for fagstyrene har vært en suksess siden oppstarten høsten 2021. Initiativet 
sprang ut fra regionstyret i Sør-Øst, og med unntak av det første har hele landet vært invi-
tert inn på digitale møter. Et virkelig flott samlingssted! 

  

Fra nettsiden til TDC Community Week 2021 
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IT-politisk råd 
IT-politisk råd har bestått av leder Arve Føyen (DND Sør-Øst), Terje Storvik (DND Midt-
Nord), Kjell Arne Grøtting (DND Sør-Øst), Francis D’Silva (DND Sør-Øst) og Knut Olav Rusten 
(DND Vest). Jens Nørve fra Digitaliseringsdirektoratet har deltatt som observatør. Rådet har 
hatt seks møter i 2021, og de har avgitt flere høringsuttalelser på vegne av foreningen om:  

• Lov om digitale ytelser til for-
brukere (basert på Digitalytel-
sesdirektiver fra EU). 

• Forslag om å forskriftsfeste 
ansettelsesform for direktøren 
i Datatilsynet. 

• Tilgjengeliggjøring av og beta-
ling for nasjonale e-helseløs-
ninger, Forslag til endringer i 
pasientjournalloven og IKT-
standardforskriften - Tilgjeng-
eliggjøring av og betaling for 
nasjonale e-helseløsninger. Ny 
høring om e-helse etter at lov-
utkast fra 2020 ble trukket tilbake etter omfattende kritikk bl.a. fra IT politisk råd i 
samarbeid med en rekke helsefaglige aktører. 

• Forslaget fra Justisdepartementet om endringer i politiloven, politiregisterloven og 
politiregisterforskriften. IT-politisk råd fikk i denne høringsuttalelsen støtte av Johan-
nes Brodwall, Eivind Arvesen og Frank Vevle (medlemmer i DND) som var sterkt kri-
tisk. De foreslåtte lov- og forskriftsendringene er svært inngripende ved at de foreslår 
å etablere vidtrekkende hjemler for PST til å samle inn, lagre og utforske innholdet i 
store mengder informasjon om enkeltpersoner og deres ytringer, som er åpent til-
gjengelig på internett. 

Norde 
NORDE er Norges første tankesmie for digital etikk, og rådet består av fagpersoner fra ulike 
fagområder og sektorer med kompetanse på digital etikk. Viktigste aktivitet i 2021 var pod-
kast-produksjon, og alle podkastene er samlet på Gnist. NORDE er en uavhengig og nøytral 
sammenslutning. DND støtter NORDE økonomisk og med praktisk gjennomføring av oppga-
ver fordi arbeidet i NORDE er viktig, og som en nøytral forening passer det godt for oss å 
være deres støttespiller.  
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Nye verktøy for å forenkle og forbedre 
Vedtatt strategi- og handlingsplan legger 
vekt på å effektivisere faglig og administra-
tiv virksomhet. Dette innebærer også nye di-
gitale verktøyer og samarbeidsformer. Dette 
arbeidet er i kontinuerlig utvikling og forbed-
ring, og administrasjonen ønsker løpende til-
bakemeldinger (ris, ros og tips). 

DND har som ambisjon å gjennomføre IT fag-
lige arrangement av høy kvalitet med en ty-
delig og gjenkjennelige DND-profil. Gjennom 
mange år har flere faggrupper og ildsjeler 
opparbeidet seg en høy kompetanse på 
gjennomføring av arrangementer av ulikt 
slag. Denne kunnskapen er viktig å gjøre til-
gjengelig for alle i foreningen slik at det blir 
enkelt for ildsjelene å planlegge og gjennom-
føre små og store arrangementer. Admini-
strasjonen har utarbeidet en struktur med 
maler og sjekklister for alle typer arrange-
menter.  

Dette malverket er nå tilgjengelig for fagsty-
rer og programkomiteer på online.dnd.no, og 
er en del av DND kompetanseplattform.  

Mini-arrangement er alle typer enklere ar-
rangementer som ikke krever egne budsjet-
ter (kun en kostnadsramme) eller omfat-
tende støtte fra administrasjonen (f.eks. 
nettverksmøter). 

Pluss-arrangementer utgjør i hovedsak kurs, 
men også enkelte heldagsseminarer og -kon-
feranser på én dag med ett spor.  

Maks-arrangement er flaggskipene med egne budsjetter, lengre planleggingshorisont samt 
omfattende samspill med administrasjonen.  

Samlet utgjør maler, sjekklister, tips og råd vår opparbeidede kompetanse innen gjennom-
føring av arrangementer, og blir hele tiden oppdatert etter hvert som foreningen opparbei-
der seg nye erfaringer eller får ny kompetanse.  

Oversikt over oppgaver for Maks-arrangement 
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Digital verktøykasse under utvikling 
På tampen av 2021 ble det arbeidet med nok en arbeidsgruppe i H-sporet; Digitale verktøy. 
Målet er at DND til enhver tid skal ha de beste digitale løsningene og det skal være enkelt å 
drive fagaktiviteter. Medlemmene skal kunne kommunisere med hverandre på en hensikts-
messig måte.   

DNDs behov endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Derfor vil administrasjonen aktivt 
jobbe, i samarbeid med medlemmene, for å sikre de beste løsningene for å drive en effektiv 
og moderne forening. 

Det har lenge vært et ønske og behov for å samhandle mellom medlemmer på tvers av 
geografisk tilhørighet og faginteresser. Arbeid for å løse dette er igangsatt.  

Administrasjonen har gjennom året kartlagt og fortsetter å kartlegge aktører som tilbyr 
opptak, strømming av arrangementer/møter og produksjon av podkast. Formålet er å for-
enkle planleggings- og gjennomføringsprosessene til prosjekter for faggruppene. Verktøy-
kassen blir tilgjengelig for alle ildsjelene på vår kompetanseplattform og inneholde informa-
sjon om pris, referanse og oversikt over hva som blir tilbudt av de ulike tilbyderne.    

For å forenkle arbeidet for fagstyrer/-ledere, og for å frigjøre ressurser i administrasjonen, 
skal alle fagstyrer få tilbud om én DND Teams-bruker som kan administrere fagstyrets team 
og opprette og invitere til digitale nettverksmøter. Foreløpig har vi testet en pilot på tre FS 
og det var vellykket. Det vil øke selvstendigheten til fagstyrene. 

Standardisering i foreningen gir økt kvalitet, sparer ressurser og er effektivt i bruk. Men 
fordi DND er en forening som er sammensatt av mange ulike IT-eksperter med ulike behov 
og ønsker, skal det fortsatt være mulig å bruke individuelle løsninger der det er nødvendig. 

Lyd og bilde må fungere når DND skal gjennomføre arrangementer på digitale plattformer. 
Det er derfor anskaffet løsninger for god lyd og bilde som fagstyrene over hele landet kan 
benytte seg av fremover.  

Norges nye tech-hub: Rebel  
DND har lenge hatt ønske om å flytte inn i Oslos nye storstue for tech-bedrifter: Rebel som 
åpnet 1. september 2021. Rebel er sentralt plassert i Oslo sentrum med over 1500 personer 
i ulike IT-firma fordelt på 17 etasjer.  

I prospektet står det at Rebel er v2.0 av Teknologihuset, et fellesskap av it-sjeler med opp-
riktig interesse for faget som både gir og får kunnskap. I sum inspirerer det en hel bransje til 
å finne de teknologiske løsningene samfunnet trenger. Uten en slik delingskultur blir ikke 
Norge konkurransedyktig!  
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DND passer godt inn på Rebel, og administrasjonen 
trives i bygget. De gode fasilitetene tilknyttet bygget 
er et stort pluss. Rebel tilbyr møterom i alle størrel-
ser. I tillegg er det flere saler med kapasitet fra 30 til 
250 personer og en expo-sal som er ideell for part-
nere og IT-folk. Utover det er det også barer, kaféer 
og restauranter som gjør at faglige møter og sosiale 
aktiviteter kan kombineres på en perfekt måte. Ters-
kelen for å drive aktiviteter i bygget er lav, og admi-
nistrasjonen håper på mange gode DND-aktiviteter 
på Rebel fremover.  

 

Presse, sosiale medier og nyhetsbrev 
Det gjennomgripende strategiarbeidet og manglende ledig kapasitet i administrasjonen har 
stått i veien for et mer aktivt pressearbeid i 2021. Litt aktivitet har det likevel vært, og DND 
har fått flere oppslag på cw.no og i magasinet Computerworld.  

 
Faksimile fra Computerworld / cw.no 

 
Oversikt over noen av sakene som har blitt publisert:  
 

• IT-politisk råd ga den 22. juni innspill til Computerworld mht. hvilke spørsmål CW 
skulle stille til politiske partier i forkant av Stortingsvalget i 2021. 

• IT-politisk råd avga den 15.oktober en uttalelse til Hurdalsplattformens fokus på 
data, teknologi og digitalisering. Uttalelsen ligger på DNDs hjemmesider og ble publi-
sert i CW.  

Foto: Rebel 
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• Styreleder Terje Wold og daglig leder Marianne Hofseth-Olsen ble intervjuet i forbin-
delse med den historiske kursendringen i CW etter landsmøtet i 2021. 

• Marianne Hofseth-Olsen ble portrettert i CW. 
 
Av mulige sosiale medier var det LinkedIn og Facebook med henholdsvis 6 200 og 4 900 føl-
gere ved årsskiftet som ble prioritert i 2021.  
 
DND øker mest på LinkedIn. Det er kanalen med det største potensialet for å engasjere 
medlemmer, følgere, arrangementspartnere, foredragsholdere og deltakere. Fordelen med 
LinkedIn er at man er i sin profesjonelle rolle og ikke sin private.  
 
Facebook fungerer godt for å markedsføre arrangementer, spesielt der DND har mange 
samarbeidspartnere/sponsorer som bidrar til spredning av innholdet, Det er også en arena 
for kontakt med medlemmer og andre som tar kontakt, og det er fortsatt mange bedrifter 
som prioriterer Facebook fremfor LinkedIn.  
 
Fra og med 2022 får administrasjonen ressurser til å følge opp flere sosiale kanaler, som 
Twitter, Instagram og YouTube. 
 
To ganger i måneden sendes det ut nyhetsbrev med IT-kalender og aktuelt innhold til alle 
abonnenter og medlemmer; til sammen i overkant av 11 000. Annenhver uke sendes det 
flere nyhetsbrev til ulike interesseområder/fagfelt og geografisk tilhørighet med tilpasset 
informasjon. Antall abonnenter er relativt stabil og åpningsprosenten på eposter som går til 
hele listen ligger i snitt godt over 20 %, noe som er et godt resultat for en epostliste av 
denne størrelsen. Mål for videre arbeid er at flere abonnenter skal åpne, lese og klikke of-
tere, og det krever stadig fokus på godt og interessant innhold tilpasset målgruppene.  
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Internasjonal aktivitet og samarbeid 
Det har vært flere møter mellom DND og søsterforeningene i Skandinavia og Irland i 2021. 
DND ønsker å lære av andre dataforeninger, og er spesielt opptatt av hvilke verdier andre 
foreninger tilbyr sine medlemmer. Ambisjonen til DND er å lage verdens beste datafo-
rening. I en bransje som stadig vokser, og i en tradisjonsrik og solid forening, bør det være 
mulig å få til.  

Dansk IT har de siste årene hatt god medlemsvekst og har utviklet flere interessante med-
lemsfordeler som DND lar oss inspirere av. Dataföreningen i Sverige har nylig fått et nytt 
verktøy, Radar, og dette vurderes også for medlemmer i DND.  

The Irish Computer Society har laget sin egen community-løsning, og arbeidsgruppen som 
jobber med digitale verktøy i DND har fått tilgang til å teste denne for å se om det også er 
noe for foreningen.   

DND har medlemmer i flere av de tekniske komiteer i Interna-
tional Federation for Information Processing (IFIP), og rundt 100 
DND-medlemmer har vært deltakere i arbeidsgruppene i IFIP.  

Aida Omerovic, styremedlem i DND Sør-Øst, stilte høsten 2021 
som kandidat for styreverv til Council of European Professional 
Informatics Societies (CEPIS), og hun ble valgt inn med nest flest 
stemmer. Det betyr at DND har fått en kortere vei til Europa.   
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Landsstyret i 2021-22 
Terje Wold, styreleder 
Ingvild Berlin Kalleberg, nestleder  
Gisle Fauskanger, styremedlem  
Fiona Marie Ring Østensvig, styremedlem (styreleder i Faggruppen Software Testing) 
Lars Kalfoss, styremedlem (styreleder region Sør-Øst) 
David Aas Correia, styremedlem (styremedlem region Sør-Øst) 
Tanja Milicevic, styremedlem (styreleder region Vest) 
Leon Eriksen Helgeland, styremedlem (styremedlem region Vest) 
Eirik Kristiansen, styremedlem (styreleder region Midt-Nord) 
Terje Storvik, styremedlem (styremedlem region Midt-Nord) 
 
Vara: 
Victoria Elkina (styremedlem region Sør-Øst) 
Synnøve Thoresen (styremedlem region Midt-Nord) 
Phat Di Duong (styremedlem region Vest)  
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