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TEMADAG

Rammearkitekturen 
og den fælleskommunale 
infrastruktur
17. marts 2020, KL-huset



Er I en mindre eller evt. 
nystartet it-virksomhed? 
Har I overvejet de danske kommuner som mulige kunder?

Temadag
Rammearkitekturen og den fælleskommunale infrastruktur

Er I interesseret i at høre, hvordan man som mindre virksomhed 
kan levere it-løsninger til kommunerne? 

KL og KOMBIT inviterer landets små og mellemstore 
it-virksomheder til en temadag om rammearkitekturen og 
den fælleskommunale infrastruktur. De er nemlig både et 
vilkår for at levere it til kommunerne, og samtidig en hjælp 
og en genvej til det kommunale it-marked. 

Rammearkitekturen er en fælles vision for alle 98 kom-
muner om bedre og mere sammenhængende it under 
fair konkurrencevilkår for kommuner og leverandører. 
Infrastrukturen stiller funktionalitet og data til rådighed, 
så kommunerne og deres it-leverandører kan stå på et 
fælles digitalt fundament og services når de anskaffer og 
udvikler ny teknologi og digitale løsninger. 

På temadagen får I forretningsmæssig og strategisk indsigt i 
de muligheder, som rammearkitekturen og infra strukturen 
giver, og I får samtidig konkret inspiration og konkret 
vejledning til det videre arbejde på det kommunale marked. 
Der vil være oplæg fra KL, KOMBIT, it-leverandører og 
kommunerne. En repræsentant fra SKI er også til stede på 
temadagen.

På dagen vil I også møde KL og KOMBITs nye videncenter for 
digitalisering og teknologi, som har udviklet Kommunernes 
Teknologiradar, som viser forskellige teknologiers modenhed 
i kommunerne.

Tid og sted:

Tirsdag den 17. marts 2020, 
kl. 10.00 - 15.00 i KL-Huset, 
Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Målgruppe:
Små og mellemstore virksomheder, der leverer eller 
ønsker at levere it-løsninger til det kommunale marked. 

Pris:
300,- ekskl. moms

Spørgsmål:
Praktiske spørgsmål om tilmelding m.v. kan rettes til 
chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk eller på telefon 
3370 3497. Øvrige spørgsmål kan rettes til informa-
tionsarkitekt, Joachim Eriksson, joe@kl.dk eller telefon 
3370 3578.

Læs om 
rammearkitekturen:
Tryk på linket her

FAQ om 
den fælleskommunale infrastruktur: 
Tryk på linket her

KL og KOMBITs Videncenter 
for Digitalisering og Teknologi:
Tryk på linket her

Tilmeld 
dig her

https://tilmeld.kl.dk/temadagrammearkitektursmv/forside.html
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/den-faelleskommunale-rammearkitektur/
https://kombit.dk/content/faq-om-den-f%C3%A6lleskommunale-infrastruktur
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kl-og-kombits-videncenter-for-digitalisering-og-teknologi/



