SIKT er en årlig konferanse initiert av H.K.H.

Kronprins Haakon. Formålet er å skape et
møtested for unge ledere og talent mellom 20
og 40 år. Deltakerne kommer fra ulike
sektorer, og fra hele landet. På SIKT kan
deltakerne lære av hverandre, teste ut ideer
og diskutere felles utfordringer og muligheter
i framtidens Norge.

2013 – Trondheim: Framtidens Norge
2014 – Tromsø: Innovasjon og
entreprenørskap
2015 - Bergen: Ledelse
2016 - Ålesund: Drivkraft

2017 - Kristiansand: Samspill
2018 - Stavanger: Endring
2019 – Vil bli annonsert
2020 – TBC
2021 - TBC
2022 - TBC

Konferansen skal arrangeres
minst 10 ganger, over hele
Norge, med tema som er
relevant for å bygge et
sterkt Norge for fremtiden

SIKT-konferansens 5 deler
1
Bli kjent!

Første ettermiddag handler om å bli kjent. Kronprinsen ønsker
velkommen og setter tonen. Så ut i byen, gjøre noe praktisk
sammen og diskutere årets tema. Uformell middag og konsert.

Workshop

Innledende foredrag av ekspert på årets tema. Workshops i
grupper på 6-8 deltagere. Fokus på å lære et verktøy som kan
brukes i jobben. Skal være relevant rett etter konferansen.

2

3
Forelesninger

4
SIKT-talks

20 min foredrag av norske og internasjonale profiler. Løfte
frem ulike perspektiver, fra ulike sektorer, på samme tema.
God tid for interaksjon med deltakerne i plenum.
Et utvalg SIKT-deltakere presenterer sin historie på 6 min.
Representerer mangfoldet i gruppen og ofte sterke
historier. Av mange sett på som høydepunktene hvert år.

5
SIKT-Middag

Høytidelig og storslått avslutning av konferansen. Norsk mat
og norske artister. God tid for å snakke, danse og avtale kaffe
for å sees igjen.

Akademia: 4%

DELTAKERE
• Ca. 200 deltakere per år

Media: 4%

Kultur/Idrett: 8%

Sivilsamfunn: 12%

Store bedrifter: 35%

• Blanding av nye og alumni
• Blir enten nominert av
bedrift/organisasjon, eller
direkte utvalgt
• Representerer alle sentrale
sektorer (se diagram)
• Stort mangfold av
bakgrunner og folk fra hele
landet

Offentlig/Politikk: 12%
Gründere/små
bedrifter: 25%
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• Et levende og engasjert nettverk
• Består av ca. 800 tidligere deltakere
• Har til felles at de er talenter innen sitt
felt med pågangsmot
• Representerer alle sentrale sektorer,
stort mangfold og varierte
samfunnsstemmer
• Flertallet er beslutningstakere og ledere
med økende ansvar
• Alumniforeninger i hele landet
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• Møtes jevnlig for faglige møter,
workshops og sosiale arrangementer
• Nye selskaper, samarbeid og prosjekter
har blitt til gjennom SIKT Alumni

SIKT-evalueringen har gitt gode tilbakemeldinger hvert år:
•
•
•

95 % av deltakerne mener at de har hatt nytte av SIKT i jobben
97 % mener at SIKT har gitt dem nyttige verktøy og innsikt
98 % anbefaler at det arrangeres SIKT videre

«Det var en energiboost, og jeg er fylt med
energi til å gå løs på nye utfordringer og
kommer til å jobbe hardt for å levere mest
mulige konkrete resultater»

«Arenaer for unge ledere fra ulike deler av
arbeidslivet er det ikke mange av. SIKT gikk foran som
et utmerket eksempel på noe vi bør få se mer av i
fremtiden»

«Tusen takk for et imponerende og utrolig
gjennomtenkt arrangement! Dere har sådd
frø i meg som vil spire i løpet av de neste
årene»"

«Så mange engasjerte og
ekstraordinære mennesker
på ett sted!»

Nasjonale samarbeidspartnere:

www.SIKT.org
SIKT@slottet.no

