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KL’s Dialogforum 
for it-leverandører 
og konsulenthuse
Temamøde Onsdag den 12. september 2018 
i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Kl. 8.30
Registrering og morgenmad 

Kl. 9.00
Velkomst og introduktion til dagens program
v/ Laila Kildesgaard, direktør, KL

Kl. 9.15
Teknologispringsprojektet
KL vil med initiativet ”Kommunernes teknologispring” klæde kommunerne på til at arbej-
de med ny teknologi i udviklingen af fremtidens velfærd.

Første del af initiativet var en kortlægning af de nye teknologier, og hvad de betyder i en 
kommunal kontekst. Anden del er pilotprojekter, som skal undersøge og afprøve poten-
tialer, udfordringer og dilemmaer i mødet mellem ny teknologi og kommunernes opgave-
løsning.

KL har besluttet at igangsætte ni pilotprojekter sammen med kommuner og en række in-
teressenter. Projekterne gennemføres i perioden august 2018-2020. Forud for dialogen på 
mødet kan man læse mere om de enkelte projekter via denne side:: 
kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunernes-teknologispring
v/Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL

Kl. 10.00
IT-Branchens ”Kodeks for Indrapportering af Sikkerhedsbrister”
Mange borgere og virksomheder går ikke altid videre med deres viden om sikkerhedsbris-
ter i it-løsninger til de berørte virksomheder. For at bidrage til at sikre, at brugere tør dele 
viden med deres leverandører om eventuelle huller i it-sikkerheden, har IT-Branchen ud-
viklet et kodeks for god adfærd ved it-sikkerhedsbrister. Målet med kodekset er at hjælpe 
virksomheder og myndigheder med at håndtere henvendelser om it-sikkerhedsbrister på 
den rigtige måde. 
v/Martin Jensen Buch, IT-Branchen

http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunernes-teknologispring/
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Kl. 10.15
Kommune-perspektiv på ”Kodeks for Indrapportering af Sikkerhedsbrister” 
og andre af dagens emner

Hvordan kan kommunerne forholde sig til problemstillingen vedrørende indrapportering af 
sikkerhedsbrister og hvordan kan kodekset bidrage? 

Oplægget vil også adressere spørgsmålet om åbenhed og adgang til data i ASP-systemer, 
dvs. de systemer, som ligger hos leverandøren og hvor kommunen tilgår funktionalitet og 
data over nettet.
v/ Henrik Brix, formand for Kommunernes It-Arkitekturråd og KIT@

Kl. 10.30
Borgerens adgang til egne data
I initiativet “Borgerens adgang til egne data” arbejder KL på at udstille udvalgte borgerrettede 
data, som kommunen aktuelt har liggende. Overblikket skal øge gennemsigtigheden i den 
kommunale sektor. 

I projektet er målet at udvikle en fælleskommunal metode til at udstille borgerens data. Det 
gøres gennem et pilotprojekt, som skal afprøve muligheder for at udstille data via den fælles-
kommunale infrastruktur. KL giver status på projektet og de foreløbige erfaringer.
v/ Marie Madsen, konsulent, KL og Marie Aggerstrøm Hansen, konsulent, KL

Kl. 10.45
Pilotafprøvning af datadeling i et sammenhængende borgerforløb
KL og Danske Regioner har i samarbejde med Aalborg Kommune og Region Nord jylland 
lavet en pilotafprøvning af datadeling i et sammenhængende borgerforløb på tværs af den 
offentlige sektor (dagtilbud/skole, specialskole, familieafdeling, praktiserende læge og 
børn/ungepsykiatrien). KL præsenterede projektet for Dialogforum i november 2017 og 
vender nu tilbage for at præsentere resultater og erfaringer fra pilotafprøvningen.
v/ Peter Falkenberg, it-arkitekt, KL

Kl. 11.00
Summe-kaffe-pause

Kl. 11.15
Datadeling på sundhedsområdet
Hvordan kan kommunerne arbejde strategisk sammen med markedet om behovsafklaring 
og udvikling af nye teknologi og nye løsninger på sundhedsområdet? Hvordan sikrer man 
bedst mulig sammenhæng mellem it-systemerne, både på tværs af myndigheder, sektorer 
og leverandører – herunder øget datadeling?

Oplægget giver et eksempel fra Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning 
på samarbejdet mellem kommunen og markedet i et konkret it-projekt.
v/ Mette Harbo, digitaliseringschef i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns 
Kommune
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Tilmeldingsfrist:

Fredag den 7. september 2018.
Tilmelding er økonomisk bindende efter tilmeldings-
fristens udløb. Skulle du blive forhindret i at deltage, 
bedes du skrive til dialogforum@kl.dk. Du er også 
velkommen til, efter aftale, at sende en kollega.

Pris
kr. 850,- ekskl. moms pr. deltager.

Praktisk information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til
dialogforum@kl.dk

Fortsat fra forrige side

Tilmeld dig her

Kl. 11.45
Branchens perspektiv: Roller og ansvar - kommuner og markedet
Følgegruppen under Dialogforum består af repræsentanter fra it-leverandører, konsulent huse 
og brancheorganisationer. Den giver her et markedsperspektiv på spørgsmålet om den gode 
arbejdsdeling i it-projekter mellem kommunen og leverandøren/konsulenthuset. Hvor ligger 
hvilken viden og hvilke kompetencer bedst, og hvordan tilrettelægger man ansvarsfordelingen 
ift. anvendelse og deling af data samt borgernes adgang til egne data i diverse løsninger?
v/ Allan Bager, IBM på vegne af Dialogforums følgegruppe

Kl. 12.00
Drøftelse ved bordene: 
Hvem løser bedst hvilke opgaver i it-projekter med offentlige kunder og hvem skal levere 
hvilken viden, herunder teknisk viden og domæneviden?

Kl. 12.10
Opsamling på drøftelsen
v/ Jan Struwe Poulsen, vicekontorchef, KL

Kl. 12.25
Afrunding på dagen
v/ Ghita Thiesen, kontorchef, KL

Kl. 12.30
Frokost i KL’s gæstekantine
med rig lejlighed til at netværke.

http://tilmeld.kl.dk/Dialogforum-sep-2018

