GJENNOMFØRINGSEVNE

KEYNOTE MARIANA MAZZUCATO
New York Times skriver:
Which actor in the economy is most responsible for making radical innovation happen?
Mariana Mazzucato comes up with a surprising answer. - Why doesn’t the government
just get out of the way and let the private sector — the “real revolutionaries” — innovate? In an energetic talk, she shows how the state — which many see as a slow, is
really one of our most exciting risk-takers and market-shapers.
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Kaffe og registrering
Åpning ved Paul Chaffey (H), statssekretær i kommunal-og
moderniseringsdepartementet
Norge planlegger et nytt beredskapssenter i Oslo-regionen, som skal stå ferdig
om 6 – 8 år. I Rio tok det 6 måneder fra politisk beslutning til senteret var
operativt. Rios borgermester Eduardo Paes forteller oss hvordan det var mulig.
Carlos C. Solari, tidligere CIO i Det Hvite Hus:
Man må knuse noen egg for å lage omelett - hvordan USA måtte rydde opp i
samfunnskritiske systemer etter 9.11.
Europas fremste medieanalytiker Richard Hooper CBE, BCG Chairman:
Hvordan kan vi lykkes i et digitalt innholdsmarked?
Kaffepause
Oslo kommunes nye finansbyråd, Eirik Lae Solberg (H)
Digitale tjenester til innbyggerne i Oslo
Den verdenskjente økonomen Mariana Mazzucato har nyskapende ideer om
innovasjon i offentlig sektor. Hvordan kan Norge bli et mer innovativt land og
skape en dynamisk og fremtidsrettet økonomi?
500 millioner kroner til IKT-næringen.
Arne Tonning, Partner i Alliance Venture, forteller hvordan de skal bruke det
nye såkornfondet til å investere i IKT-næringen.
Lunsj
Generalforsamling IKT-Norge

GJENNOMFØRINGSEVNE
Regjeringen har sittet i posisjon i 200 dager. Et av deres mantra i valgkampen var
gjennomføringsevne. På vår årskonferanse NEO2014 setter vi fokus på endring og
gjennomføring. Vi har invitert foredragsholdere som har vist gjennomføringsevne, og som
forteller oss om hvilke krefter som skaper endring.
Fjorårets konferanse fikk mye oppmerksomhet da vi hadde en av verdens mest
ettertraktede foredragsholdere professor Morten Hansen på scenen. I år følger vi opp
med en ny “hot shot,” professor i økonomi Mariana Mazzucato. Kanskje verdens
fremste ekspert på offentlig innovasjon.
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