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KL’s Dialogforum  
for it-leverandører og konsulenthuse 
 
Temamøde 20. april 2016 
 
Program  
 

 

Sted: Park Inn Hotel, Engvej 171, København S. 
 
 
8.30 Registrering og morgenmad  
 
9.00 Velkomst og introduktion til dagens program 

v/ Jane Wiis, direktør, KL 
 
Den nye fælleskommunale digitale handlingsplan er snart klar til beslutning.  
Initiativerne under handlingsplanen er ved at være skåret til, og KL forventer at 
kunne offentliggøre handlingsplanen før sommerferien. Jane Wiis vil desuden give en 
status på arbejdet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 
 
9.30 Hvordan skaber vi brugervenlige it-løsninger i fællesskab?  

v/ Steffen Blauenfeldt Otkjær, Direktør i Dis/play og formand for 
Udvalget for den gode brugeroplevelse (UX), IT-Branchen 

 
Markedets perspektiv: ”Borgernes kontakt til kommunen foregår i dag gennem en 
lang række meget forskellige kontaktpunkter. En it-løsning kan derfor ikke længere 
ses som et afgrænset projekt, men derimod som en del af en sammenhængende bruger-
rejse. Og det kræver et langt større fokus ikke blot på borgeren men også på kommu-
nen som organisation – ellers udebliver rationaliseringsgevinsterne og den gode service.” 
 
9.45 Digitalt kompetente kommuner: Fokus på digitale kompetencer 

v/ Anna Schou Johansen, Centerchef for It udvikling, Koncern-

service, Københavns Kommune og medlem af Kommunernes 

It-Arkitekturråd 
 
Hvordan arbejder kommunerne med at blive digitalt modne til at håndtere it-indkøb 
og den tilhørende dialog med leverandørerne? Hvordan arbejder kommunerne med fæl-
les krav i tilvejebringelsesprocessen?  
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10.00 Tværgående initiativer på tegnebrættet 
 
Indsatserne i den fælleskommunale handlingsplan skal bane vejen for at kommunerne 
kan udnytte de mange muligheder, som teknologi og digitale løsninger indeholder.  
Derfor har handlingsplanen fokus på at tilvejebringe og fremme de nødvendige funda-
menter og forudsætninger for digitalisering, herunder den fælleskommunale rammear-
kitektur, it- og data sikkerhed, digitale kompetencer og standardisering af data. I cen-
trum for denne indsats etableres der en række tværgående programmer, som skal 
danne grundlag for at kommunerne kan lave forretningsudvikling med digitalisering. 
 

 Program for sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen  
v/ Vibeke Normann, specialkonsulent, KL 

 

 Program for it- og datasikkerhed 
            v/ Michael Hald, konsulent, KL 
 

 Program for digital service/selvbetjening  

v/ Ken Rindsig, vicekontorchef, KL 
 
10.30 Plenumdebat om de tværgående initiativer 
 
10.45 Summe-kaffe-pause 
 
11.00 Borddrøftelser om fagspecifikke initiativer 
 
Ved fire parallelle spor vil program- og projektledere fra KL orientere om planlagte 
fagspecifikke initiativer på udvalgte forretningsområder.  
 
 

 Social og sundhed 

Statusorientering og drøftelse om digitale tiltag på sundheds-, social- og ældre-

området, med særlig fokus på det specialiserede socialområde, telemedicin og 

velfærdsteknologi. 
       v/ Poul Erik Kristensen, konsulent, KL 
           Gitte Duelund Jensen, Center for Velfærdsteknologi, KL 
           Peter Petersen, konsulent, KL 

 

 Beskæftigelse 

Statusorientering og drøftelse om digitale tiltag på beskæftigelsesområdet. 

v/ Erik Hove , specialkonsulent, KL 
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 Teknik og miljø 

Statusorientering og drøftelse om projekter vedrørende open data og smart   

cities samt affaldsdata og data på naturområdet. 

v/ Morten Steffensen, specialkonsulent, KL 

 

 Børn og kultur 

Statusorientering og drøftelse om implementering af brugerportalsinitiativet 

samt bedre deling af digitale læremidler.  

v/ Kirsten Jørgensen, chefkonsulent, KL 

     Kit Roesen, programchef, KL 

 

12.00 Plenum-opsamling på borddrøftelserne 

          v/ Kaare Pedersen, projektchef, KL   
 
12.20 Opsamling på dagen 
          v/ Ghita Thiesen, kontorchef, KL 
 
12.30 Frokost med rig lejlighed til at netværke. 

 
 

Bemærk, at vi forbeholder os ret til ændringer i programmet. 
 


