
 

 

KL’s dialogforum for it-leverandører         
Temamøde 10. oktober 2014                            
Program 

 

8.30 Registrering og morgenmad 

 

9.00 Velkomst og visionen for dialogen med markedet 

v/ Jane Wiis, direktør, KL 

 

Rammerne for dialogforummet: Hvad er baggrunden og hvad vil vi gerne have ud af det?  

Fortællingen om kommunernes digitale rejse, herunder betydningen af rammearkitektur-

tilgangen. 

 

9.20 Hvad efterspørger kommunerne ift. digitaliseringen 

v/ Henrik Brix, formand for Kommunernes IT-Arkitekturråd og KITA 

 

Kommunerne vil i endnu højere grad samarbejde om tilvejebringelse af de fremtidige 

kommunale it-løsninger. Det stiller nye krav til både kommuner og leverandører. Og 

rammearkitekturen er fundamentet. 

 

9.35 Gevinstrealisering i kommunerne 

v/ Kaare Pedersen, projektchef, KL 

 

Kommunernes tilgang til at få gevinster via digitalisering med eksempler på, at markedet 

bidrager til at skabe gevinster og gøre nytte i kommunerne.  

 

9.50 Effektiv Digital Selvbetjening 

 v/ Flemming Engstrøm, chefkonsulent/programleder, KOMBIT 

 

Erfaringer fra dialogen med leverandørerne om bølgeplanerne og bud på, hvad der skal 

til, for at kommunerne og markedet optimalt realiserer gevinster via selvbetjening.  
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10.00 Summe-kaffe-pause 

 

10.30 Hvordan udmønter KOMBIT visionerne? 

v/ Jesper Seidler, leverandørchef, KOMBIT 

 

Erfaringer fra leverandørdialog om monopolbruddet og bud på, hvordan leverandørerne 

kan komme ind på det kommunale marked i lyset af flerleverandørstrategien, rammear-

kitekturtilgangen og de kommende fælleskommunale støttesystemer.  

 

10.45 Hvad er rammearkitekturen og hvad betyder den for leverandørernes 

mulighed for at levere ind til kommunerne? 

v/ Peter Thrane, chefkonsulent, KL 

 

Status og visioner for kommunernes fælles rammearkitektur, med konkrete eksempler 

på, hvordan rammearkitektur byggeblokkene kan anvendes af leverandørerne til at ska-

be sammenhænge og gevinster i kommunerne.  

 

11.00 Paneldebat  

 Jane Wiis, direktør, KL 

 Peter Thrane, chefkonsulent, KL  

 Henrik Brix, Kommunernes IT-Arkitekturråd og KITA 

 Peter Egelund, projektdirektør/CIO, KOMBIT  

 

Ordstyrer: Kaare Pedersen, projektchef, KL 

 

12.15 Opsamling og afslutning 

v/ Ghita Thiesen, kontorchef, KL 

 

Umiddelbar refleksion over det gensidige udbytte af dagen, herunder overvejelser om for-

men og forslag til hvordan deltagerne fremover med fordel kan involveres mere i forbere-

delsen af arrangementerne. 

 

 

12.30 – 13.30 Frokost med rig lejlighed til at netværke. 

 

 

 

 

 


