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Styreleders ord 
 

Den norske dataforening (DND) gikk inn i 2022 som en samlet forening etter det historiske 

vedtaket på landsmøtet i 2021. Oppgaven som lå foran oss, dreide seg om å omsette et om-

fattende strategiarbeid i handling og resultater. Samtidig kunne vi legge pandemien med 

dens restriksjoner bak oss. Regionene hadde gjennom pandemien lykkes i å opprettholde en 

høy aktivitet, og jobbet løsningsorientering for å holde nettverket levende. DND var derfor 

klar for å satse når normalen vendte tilbake våren 2022.  

Starten av 2022 var imidlertid preget av fortsatt usikkerhet rundt en mulig nedstengning, 

noe som førte til utsettelse av enkelte arrangementer. Utover våren kunne vi konstatere at 

fysiske møter igjen var blitt den nye normalen, og vi kunne se fremover. Arbeidet med å 

bygge og videreutvikle arrangementer, og rekruttere medlemmer tok fart. I siste halvdel av 

2022 kunne DND notere seg for en positiv økning i medlemsveksten. 

Året har vært begivenhetsrikt for DND, der blant annet arbeidet med å realisere den nye 

medlemsstrategien har stått i fokus. En oppbemanning av administrasjonen, for å styrke re-

kruttering og arbeidet med å synliggjøre DND, førte til et behov for større lokaler. Dette ble 

løst gjennom en samlokalisering med Digital Norway på Rebel. Fagstyrene og regionene har 

nedlagt en stor innsats i arbeidet med ulike former for arrangementer, fra nettverksmøter 

og kurs, til større konferanser. Samlet har 2022 stått i omstillingens tegn, der arbeidet med 

organisasjonsutvikling og medlemsvekst har gått hånd i hånd med konsolideringen og utvik-

lingen av DNDs sterke merkevarer, arrangementene. 

Jeg tok fatt som styreleder i 2022, og har hatt gleden av å lede et engasjert landsstyre gjen-

nom en spennende tid, der digitaliseringsfarten og den teknologiske utviklingen aktualiserer 

DNDs samfunnsoppdrag som aldri før. I samarbeid med administrasjonen og en lang rekke 

motiverte medlemmer vil vi fortsette å sette retningen for at DND skal bli den foretrukne 

medlemsarenaen for alle som er opptatt av faglig kompetanseutvikling inne IT og teknologi. 

Takk til dere alle for innsatsen dere har lagt ned gjennom 2022 for å realisere målene vi har 

satt for DND! 
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Målrettet endringsarbeid  
Det historiske vedtaket på landsmøtet i 2021 som samlet Den 

norske dataforening (DND) i én nasjonal forening, var bygget på 

et omfattende strategiarbeid. Omorganiseringen hadde som ho-

vedmål å gjøre det mulig for foreningen å jobbe smidigere, ras-

kere og smartere.  

Prioriteringene har i 2022 ført til flere små og store utviklings-

prosjekter i foreningen generelt og administrasjonen spesielt. 

Landsstyret har det overordnede ansvaret for strategi og hand-

lingsplan med god kobling til administrasjonen. I 2022 har det 

videre strategiarbeidet resultert i ny medlemsstrategi og pris-

strategi. 

 

Ny medlemsstrategi 
Landsmøtet i april 2022 vedtok ny medlemsstrategi, og arbeidet med å 

iverksette strategien har pågått gjennom året. Som et ledd i dette arbei-

det ble administrasjonen forsterket med en rekrutteringsansvarlig som 

har som hovedoppgave å arbeide med rekruttering av medlemmer og 

partnere. 

DND ønsker å være en arena for studenter, og har derfor gjennomført 

ulike studentkampanjer høsten 2022. Dette innebar blant annet et samarbeid med Student-

pakken, som deles ut på alle studiesteder ved studiestart, og samarbeid med studentfore-

ninger, stand og deltakelse på fadderuker ved ulike studiesteder.  

DND er delt inn i tre regioner: Sør-Øst, 
Midt-Nord og Vest. Styrene i hver region 
bidrar med støtte og hjelp til fagstyrer og 
regionale aktiviteter. Hver region har to 
representanter fra sitt regionstyre i lands-
styret. 
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Endring i prisstrategien har bidratt til å synliggjøre medlemsfordelen rabatter på arrange-

ment, noe som også har gitt økt medlemsvekst knyttet til arrangementer høsten 2022. Ved 

utgangen av 2022 hadde DND ca. 5 000 medlemmer.  

 

Prisstrategi 
Ny prisstrategi ble innført høsten 2022. Bakgrunnen for arbeidet besto blant annet i et be-
hov om harmonisering av pris på tvers av arrangementer, klare medlemsinsentiv og et 
ønske om økt økonomisk handlingsrom. Hovedprinsippene er at det skal lønne seg å være 
medlem, å melde seg på tidlig, og at prisene skal være lette å forstå og transparente. Strate-
gien skiller arrangementene inn i investering-, faste- og spesielt populære arrangementer, 
med tilsvarende prisdifferensiering. I tillegg prises nettverksmøter slik at det er et insentiv 
for å melde seg inn, samtidig som at man har åpnet opp for gratis prøvetimer. Så langt er 
erfaringene gode, det har gitt både nye medlemmer og forbedret lønnsomhet. 

 

Medlemsfordeler 
Gjennom 2022 har det pågått et arbeid for å synliggjøre og videreutvikle de fordelene DND 

kan tilby sine medlemmer. Tilgang til nettverket av fagfolk innen IT, teknologi og digitalise-

ring er DND sin fremste medlemsfordel, men det er et erkjent behov for å synliggjøre dette 

sterkere. Alle medlemmer deltar gratis på nettverksmøter og får rabatterte billetter til kon-

feranser, kurs og sertifiseringer. Fra 2022 fikk også ikke-medlemmer tilbud om å delta på to 

nettverksmøter gratis. 

Fagarkivet er tilgjengelig for medlemmer via medlemsplattformen Gnist. Tilgangen gir over-

sikt over opptak fra konferanser, samt kommende aktiviteter og arrangementer.  

Computerworld/Dagens næringsliv/TU-media/Finansavisen magasin og nett tilbys med-

lemmer med rabatter.  

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

Erfaringene fra 2022 tilsier at fordelene ovenfor ikke er nok til å rekruttere nye og beholde 

medlemmer, og det vil i 2023 jobbes videre med å styrke medlemsfordelene. 

 

Ildsjelfest 
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. DND har nær-

mere 230 ildsjeler, og ambisjon for 2023 er å engasjere enda flere.  
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Etter en krevende periode med pan-

demi, kunne vi i 2022 endelig legge 

restriksjonene bak oss og møtes fysisk 

igjen. For å takke hver enkelt ildsjel 

for deres enorme engasjement og inn-

sats i DND de siste årene, inviterte 

Landsstyret den 26. august 2022 til 

Ildsjelfest på Rebel i Oslo.  

 

 

 

Arrangementer 
Arrangementer utgjør hoveddelen av DNDs aktivitet, og starten av 2022 var fortsatt preget 
av pandemien og usikkerhet rundt mulig nedstengning. DND leverer erfaringsmessig best til 
medlemmer, deltagere og partnere når arrangementene er enten fysiske eller digitale, 
fremfor hybride. Digitale arrangementer har den fordel at de kan være nasjonale, og DND 
har flyttet noen av aktivitetene over på digitale plattformer. DND vil tilby en miks av fysiske 
og digitale arrangementer fremover. 

Som en merverdi til medlemmer i DND ble mange av konferansene filmet i 2022 og opptak 

er tilgjengeliggjort i fagarkivet. Samtidig har det blitt laget aftermovies til en rekke arrange-

menter.  

Totalt i 2022 har DND gjennomført: 

42 nettverksmøter med til sammen 1000 deltakere 

7 kurs med til sammen 100 deltakere 

9 konferanser med til sammen 2250 deltakere 

Til sammen deltok 32311 på DNDs arrangementer i 2022. DND har mottatt mange positive 

tilbakemeldinger om høy faglig kvalitet fra deltagere etter arrangementene.  

Gjennomsnittsevaluering på arrangementer i 2022:  

4,9 (av 6,0). 

 

 
1 Arrangementer hvor DND har hatt påmelding, i tillegg til disse er det kjørt samarbeidsaktiviteter som ikke er telt med i 
oversikten.  

Det var god stemning blant de fremmøtte på Ildsjelfesten 

2022 
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Konferansene 
eHelse 2022 ble gjennomført i mars med 260 deltagere. FG Helse og IKT var ansvarlig for 

konferansen i samarbeid med Den norske Legeforening og Norsk sykepleierforbunds fag-

gruppe for e-helse og NorHIT. Konferansen er godkjent av Legeforeningen med 15 valgfrie 

kurspoeng til videre- og etterutdanningen for legespesialister. 

Yggdrasil 2022 er Norges viktigste møteplass for alle som lager digitale brukeropplevelser. 

Konferansen ble gjennomført på Scandic Park Sandefjord i april med 410 deltakere, og var 

utsolgt for femte år på rad. 

 

«Kjempefin gjennomføring og profesjonelt utført med masse omtenksomme småde-

taljer. Kommer gjerne igjen!» - Deltaker på Yggdrasil 2022 

 

SW2022 ble flyttet fra februar til mai grunnet fare for nedstengning. Konferansen ble deret-

ter avlyst grunnet lavt antall påmeldte. 

IT-kontraktsdagen samler ekspertise innen IT-kontrak-

ter. Konferansen ble flyttet fra mars til juni grunnet fare 

for nedstengning. Arrangementet gikk av stabelen på 

Rebel med 140 deltakere.  

Make Data Smart er en viktig møteplass for utveksling 

av erfaring, kunnskap og trender innen Business Intelli-

gence og Analytics. Konferansen ble arrangert i septem-

ber med 485 deltagere. FG BI & Analytics i Oslo var an-

svarlig for gjennomføringen. 

Odin er Norges største konferanse innenfor de ulike as-

pektene av testfaget, og har blitt avholdt årlig siden 2012. Konferansen ble avviklet på Ra-

disson Holbergs plass i Oslo i september 2022 med 314 deltagere. FG Software Testing 

(SWT) stod som arrangør. 

Praktisk Prosjektledelse ble arrangert av FG 

3PS sammen med Norske Forening for Pro-

sjektledelse (NFP). Konferansen ble gjennom-

ført i oktober på Høyres hus og konferansesen-

ter i Oslo, med 36 deltakere. 

Make Data Smart Trondheim omhandler tren-

der og nye teknologier innen Business Intelli-

gence, avansert analyse, data science, kunstig 

intelligens og stordata. Konferansen ble gjen-

nomført av Business Intelligence & Analytics i november med 150 deltakere. Region Midt-

Nord var arrangør. 
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ERP er et kompakt fagseminar ledet av Bo 

Hjort Christensen, og en tradisjonsrik møte-

plass for både kunder og leverandører av for-

retningssystemer (ERP-systemer). ERP ble ar-

rangert for 23. gang av FG Forretningssystemer 

og logistikk i november, og 2022 tegnet seg 

som et rekordår. Totalt 378 deltakere tok plass 

i Oslo kongressenter. 

Arkitektkonferansen ARK er Dataforeningens 

årlige arkitekturkonferanse, og har blitt avholdt 

i 10 år. Konferansen ble gjennomført i novem-

ber av FG Løsnings- og integrasjonsarkitektur (LIA) i Oslo med 69 deltagere.  

 

Kurs og nettverksmøter 
De mest populære kursene går gjerne flere ganger i løpet av et år, og flere har venteliste 

pga. plassbegrensningene. I 2022 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), som 

kan føre til sertifisering. Samt kurs med Barry O’Reilly. 

• FG BI & Analytics har arrangert kurs med Rick van der Lans. 

• Administrasjonen arrangerte MRP-kurs med Adrian Reed.  

De fleste nettverksmøtene ble i 2022 gjennomført digitalt. I snitt har det vært påmeldt 

rundt 30 personer per nettverksmøte. De mest populære nettverksmøtene var:  

• Skattlegging av kryptovaluta var et populært digitalt nettverksmøte med 93 delta-

gere. Arrangør var FG Blockchain.  

• FG LIA sine kurs Modern Architechture med Barry O’Reilly var populære, med hen-

holdsvis 40 og 50 deltakere. 

• Data Build Tool hadde 57 deltakere. 

• Data Mesh in Practice som ble arrangert av DAMA, hadde 55 deltakere.  

 

 

 

 

 

 

Bo Hjort Christensen ønsker velkommen til 378 deltakerne 

på ERP 2022 
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Dataforeningens priser 

eHelseprisen  

På åpningsdagen av konferansen 
eHelse 2022 den 24. mars ble Da-
taforeningens ehelsepris delt ut 
for første gang. Prisen er stiftet 
for å skape oppmerksomhet om 
viktigheten av dialog og samar-
beid mellom aktørene i helsesekt-
oren som grunnlag for å skape 
helt ny samhandling og nye løs-
ninger.  

Bak vinneren TISK IKT står 10 eta-
ter som sammen mottok Datafo-
reningens ehelsepris for 2021: 
Helsedirektoratet, Direktoratet 
for ehelse, Folkehelseinstituttet, 
Norsk helsenett SF, Sykehuspart-
ner, KS, Den norske lege-
forening, Politiet, Digitaliserings-
direktoratet og Skatteetaten. 

 

SmartBy Awards 
Dataforeningens SmartBy Awards har eksistert siden 

2017. Tidligere har prisen gått til Halden kommune 

(2017), Stavanger kommune (2018), InfoTiles (2019) 

og Smart Vann Hvaler (2020). 

En Smartby-løsning bruker digital teknologi til å gjøre 

byen til et bedre steder å leve, bo og arbeide i.  

Vinneren av SmartBy Awards 2021 ble Innbyggerkon-

takt. 

Juryens Jon Tysdahl, Terje Wistner fra KS, Johan Ronæs fra Norsk helsenett, Anne 
Thea Hval, Sykehuspartner HF, Cathrine Janson, Politiet, Bjørn Guldvog, Helsedirek-
toratet, Mariann Hornnes, Direktoratet for e-helse, Roger Schäffer, Folkehelseinsti-
tuttet, Steffen Sutorius, Digitaliseringsdirektoratet, Nils Kristian Klev, Lege-
foreningen. Foto: Norsk Helsenett 
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Innsiktsprisen 
FG BI & Analytics i Oslo har i mange år delt 

ut BI-prisen. Prisen endret navn til Inn-

siktsprisen i 2020. Innsiktsprisen gis til 

årets beste løsning med data, maskinlæ-

ring og analyse i hjertet av løsningen.  

I 2022 gikk kåringen av DNDs Innsiktspris 

av stabelen på Rebel i Oslo. 

Årets vinner ble Aker BP. 

 

Andre aktiviteter 
SnIT samler IT-ledere fra private og offentlige virksomheter til ettermiddagssamlinger. I 

2022 ble det arrangert 1 digital og 1 fysisk samling på Rebel. Målet er å bidra til erfaringsut-

veksling mellom ledere som innehar roller som CIO, CDO, IT-direktører, digitaliseringsan-

svarlige og tilsvarende. 

NORDE er Norges første tankesmie for digital etikk, og rådet består av fagpersoner fra 

ulike fagområder og sektorer med kompetanse på digital etikk. NORDE er en uavhengig og 

nøytral sammenslutning. DND har tidligere, og i 2022 støttet NORDE økonomisk, men sam-

arbeidet ble avsluttet ved årsskiftet siden NORDE nå er organisert som egen medlemsorga-

nisasjon. 

 

Faggrupper og -styrer 
Det er mer enn 40 ulike faggrupper i aktivitet over hele landet. Det har vært ulikt aktivitets-
nivå gjennom pandemien, der mange har opprettholdt stor aktivitet. I 2022 ble det også 
opprettet nye faggrupper.  

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

Her kan du lese litt om det som har skjedd i 2022 i region Sør-Øst: 

Region Sør-Øst arrangerte i 2022 flere fagtreff og sosiale samlinger for ildsjeler. Det ble ar-
beidet med opprettelse av nye faggrupper, der FG Bygg, anlegg og eiendom er under utvik-
ling. Det ble gjennomført 11 styremøter i 2022. 

FG 3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) arrangerte også i 2022 sin årlige konfe-

ranse Praktisk Prosjektledelse. I tillegg var de også med i programkomiteen for SW2022 og 

DND2023. 

FG AI (Kunstig intelligens) har vært med i planleggingen av SW2022 og DND2023, og har 

gjennomført et frokostmøte i 2022. I tillegg planlagt for en egen AI-konferanse i 2023.  

Vinnere av Innsiktsprisen 2022, Aker BPI Foto: Dataforeningen 
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FG Bærekraft hadde to vellykkede nettverksmøter i 2022 og har vært med i programkomi-

teen for DND2023. Faggruppen har gode erfaringer med å ha faglige innlegg på sine styre-

møter.  

FG BI & Analytics i Oslo har hatt stor aktivitet og har arrangert 3 nettverksmøter, Make 

Data Smart med rekord deltakelse og Innsiktsprisen.  

FG Blockchain arrangerte ett nettverksmøte i 2022. 

FG Customer Engagement har hatt ett digitalt nettverksmøte med 20 oppmøtte i 2022. 

FG Forretningssystemer og logistikk står bak ERP-konferansen, og i 2022 har de produsert 

en podkast.  

FG Helse og IKT sto bak konferansen eHelse med rekorddeltakelse, samt delte ut eHelsepri-

sen for første gang. eHelse-konferansen arrangeres i samarbeid med Legeforeningen og 

Norsk sykepleierforbunds faggruppe for e-helse. 

FG Informasjonssikkerhet deltok i programkomiteen for SW2022 og DND2023. De stod bak 

arrangementet «Cybersikkerhet på styrerommet», som dessverre ble avlyst. I tillegg hadde 

faggruppen et spor på Sikkerhetsfestivalen. 

FG IT-kontrakter gjennomførte den årlige IT-kontraktsdagen i 2022.   

FG LIA (Løsnings- og integrasjonsarkitektur) står bak ARK-konferansen, IASA-kursene o 

nettverksmøter. I tillegg var de også med på planleggingen av SW2022 og DND2023.  

FG Mobil strategi har ikke hatt noen aktiviteter i 2022 og jobber med å komme i gang i 

2023. 

FG Service Management har hatt oppstartsmøter, men ikke gjennomført arrangementer i 

2022. 

FG Skytjenester gjennomførte 3 nettverksmøter i 2022. Ett medlem av gruppen har i tillegg 

bidratt mye i rekrutteringsarbeidet mot studenter og generelt i medlemsverving, samt vært 

aktiv i den nystartede faggruppen Ung IT. 

FG Smarte Byer står bak utdelingen av SmartBy Awards. I 2022 ble prisutdelingen planlagt 

og gjennomført i samarbeid med Computerworld. 

FG Software Testing (SWT) står bak den populære konferansen Odin, workshop, slippfest 

for Odin og et nettverksmøte i 2022. Dette er en sosial gjeng som har vært svært fornøyd 

med å kunne møtes fysisk igjen.  

FG Virksomhetsarkitektur deltok i planleggingen av SW2022 og DND2023 og har arrangert 

ett nettverksmøte i 2022.  

FG Yggdrasil arrangerer hvert år konferansen med samme navn i Sandefjord. Effekten av 

konferansen tas ut ved å møtes fysisk, og den kunne i 2022 igjen bli gjennomført som plan-

lagt.  



 

 11 

I region Vest har hatt følgende hovedaktiviteter i 2022: 

FG Dataklubben (10-18 år) ble startet i 2022. Faggruppen jobber for å spre digital kompe-

tanse for barn og ungdom i Sandnes. Her kan unge leke seg med programmering, data-

tegning, musikk, servere, nettverk, 3D-printing, web og modding hver torsdag på Sandnes 

Bibliotek. Initiativet er gratis og for alle mellom 10-18 år som ønsker å leke seg med ulike di-

gitale verktøy. 

FG IT-sikkerhet Bergen arrangerte 4 møter med andre IT-sikkerhetsgrupper i Bergen, samt 

Sikkerhetssymposiet. 

FG BI & Information Management gjennomførte eget arrangement i Bergen i forbindelse 

med Innsiktsprisen, med overføring fra Oslo-arrangementet. 

I region Midt-Nord har det i 2022 vært følgende aktivitet:  

I regionen har det vært en ambisjon å etablere faggrupper også utenfor Trondheim, noe 

som i 2022 førte til opprettelsen av en ny faggruppe i Tromsø, Open Source. Det pågikk også 

dialog med miljøer i Kirkenes som fortsetter i 2023. 

Flere faggrupper har vært i sving og planlagt aktiviteter som dessverre ble avlyst i 2022. 

Dette gjelder blant annet de tradisjonsrike arrangementene Betalingsformidling, Sikkerhet 

& sårbarhet og Trondheim Developer Conference (TDC), som er en av DNDs største konfe-

ranser. Flere av faggruppene har hatt et godt engasjement og tilbudt både meetups/nett-

verksmøter, kurs og konferanser gjennom året. I tillegg har det vært en god del aktivitet for 

å etablere nye faggrupper, og det er jobbet godt med planlegging av aktiviteter for 2023, 

blant annet nyvinningen Testkonferansen Frøya. 

Gledelig nok gikk konferansen Make Data Smart – Trondheim av stabelen som planlagt i 

november – til stor suksess både faglig og arrangementsmessig.  

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

FG Business Intelligence & Analytics arrangerte Make Data Smart Trondheim i 2022, som 

ble en stor suksess. 

FG Trondheim Agile er en av nykommerne av faggrupper i region Midt-Nord, og arrangerte 

flere nettverksmøter, også via Meetup og hos ulike firma i 2022. 

FG Ung IT ble etablert som en nasjonal faggruppe i 2022 i tett samarbeid med NTNU, admi-

nistrasjonen og region Sør-Øst. 

FG Open Source i Tromsø ble opprettet i 2022.  

FG Ocean Technology ble opprettet i 2022. 

FG Softwaretesting Midt-Nord har arrangert testlederkurs, i tillegg til et par nettverkskvel-

der. 
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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, bokklubb med salg av bok og 

møter med gjennomgang av kapitlene i boken og diskusjon 

om emnet. Bokklubben gjennomføres digitalt og kan brukes 

som forberedelse til eksamen for DAMA-kurset, som igjen 

kan føre til sertifisering for de som ønsker det.  

 

Fellesmøter for fagstyrene ble startet høsten 2021. Initiativet 

sprang ut fra regionstyret i Sør-Øst. Møtene har annen hver gang vært fysiske i Oslo og digi-

tale, slik at faggrupper fra Vest og Midt-Nord har kunnet delta. 

 

Administrasjonen  
Administrasjonen i DND flyttet i 2021 inn i Oslos nye 

storstue for tech-bedrifter: Rebel, som åpnet 1. sep-

tember 2021. Rebel er sentralt plassert i Oslo sentrum 

med over 1500 personer i ulike IT-firma fordelt på 17 

etasjer, og med gode lokaler for møter og arrangemen-

ter. Grunnet økning i antall ansatte ble det i 2022 behov 

for større lokaler. I oktober 2022 ble DND derfor samlo-

kalisert med Digital Norway i deres lokaler i 16. etasje 

på Rebel. 

I 2022 ble administrasjonen forsterket med fem faste 

ansatte innenfor event, marked, økonomi, kommunika-

sjon og partner/medlem. 

 

Markedsføring og kommunikasjon 
Et arbeid ble påbegynt i 2022 for å utvikle en kommunikasjonsstrategi. Strategien vil bygge 
på DNDs fire hovedmål og omfatte DNDs kommunikasjonsaktiviteter; markedsføring av ar-
rangementer og utvikling DND sin samfunnsstemme.  
 
Av sosiale medier ble LinkedIn og Facebook prioritert i 2022. DND øker mest på LinkedIn. 
Kanalen anses å gi størst gevinst for DND når det gjelder å engasjere medlemmer, følgere, 
arrangementspartnere, foredragsholdere, deltakere, og nå nye målgrupper. 
 

Foto: Rebel 
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Facebook benyttes primært for å markedsføre arrangementer, markedsføring av DND, kon-
takt med medlemmer og andre. Det er fortsatt mange bedrifter som prioriterer Facebook 
fremfor LinkedIn. 
 
Nyhetsbrev med IT-kalender og aktuelt innhold sendes ut to ganger i måneden til alle abon-
nenter og medlemmer; til sammen i overkant av 11 000. Annenhver uke sendes det flere 
nyhetsbrev til ulike interesseområder/fagfelt og geografisk tilhørighet med tilpasset infor-
masjon. Antall abonnenter er relativt stabil og åpningsraten for nyhetsbrevet som går til 
hele epostlisten lå i 2022 i snitt på 29 %, noe som anses som et godt resultat. 
 
Innholdsmarkedsføring via Digi.no er gjennomført i tilknytning til enkelte konferanser i 
2022. I tillegg har DND deltatt i en kampanje via Mediaplanet for å promotere DND som 
medlemsorganisasjon. Per Atle Eliassen og Rameen Khan ble intervjuet under tittelen Tverr-
faglige nettverk muliggjør digital transformasjon. 
 

Internasjonalt samarbeid 
DND ønsker å lære av andre dataforeninger, og er opptatt av 
hvilke verdier andre foreninger tilbyr sine medlemmer. Lands-
styret besøkte i november 2022 Dansk IT som de siste årene 
har hatt god medlemsvekst og utviklet flere interessante med-
lemsfordeler som DND lar seg inspirere av.  

DND har medlemmer i flere av de tekniske komiteene og ar-
beidsgruppene i International Federation for Information Processing (IFIP). 
 

Sindre Røsvik har i en 
årrekke ivaretatt vervet 
som DNDs koordina-
tor/representant i IFIP. 
Røsvik ønsket i 2022 av-
løsning grunnet pen-
sjonsalder, og landssty-
ret utnevnte høsten 
2022 Aida Omerovic 
som ny koordinator.  
 
Det er et uttalt mål å 
øke rekrutteringen av 
medlemmer både i IFIP 

og DND, og DND ønsker å jobbe for å få flere internasjonale konferanser til Norge, og for et 
tettere samarbeid med akademia gjennom å øke innsatsen for å ivareta IFIPs norske repre-
sentanter og arbeidet de gjør.  
 
Aida Omerovic er også DND sin representant i styret i Council of European Professional In-
formatics Societies (CEPIS). 

Aida Omerovic og Sindre Røsvik under IFIP General Assembly i 2022. 
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Landsstyret i 2022-23 

Ingvild Berlin Kalleberg, styreleder  
Gisle Fauskanger, nestleder og styremedlem ekstern 
Bent B. Hammer, styremedlem ekstern 
David Aas Correia, styremedlem (styreleder region Sør-Øst) 
Aida Omerovic, styremedlem (styremedlem region Sør-Øst) 
Fiona Marie Ring Østensvig, styremedlem (styreleder i Faggruppen Software Testing) 
Tanja Milicevic, styremedlem (styreleder region Vest) 
Phat Di Duong, styremedlem (styremedlem region Vest) 
Per Atle Eliassen, styremedlem (styreleder region Midt-Nord) 
Terje Storvik, styremedlem (styremedlem region Midt-Nord) 


