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09:30 - 09:45 Velkomst og de strategiske linjer for digitaliseringen efter 2020
v/ Christian Harsløf, direktør, KL og Morten Mandøe, chef-
økonom/direktør, KL

Regeringen og KL har i dette års økonomiaftale aftalt, at der i perioden 2021-2025 årligt afsættes 30 mio. til finansiering af projekter i det
fælleskommunale digitalise-ringsprogram. 

Derudover afsættes der i 2021 60 mio. kr. til 13 signaturprojekter om kunstig intelligens i kommuner og regioner med henblik på at sikre
erfaringer med kunstig intelligens i forhold til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor

09:45 - 10:00 Samspil offentlig/privat, partnerskaber om innovation gennem ny teknologi – kort oplæg +
dialog/spørgsmål
v/ Caroline Hegelund, leder af Innovations-og Teknologienheden, KL

KL’s analyser og værktøjer, der understøtter digital transformation i kommunerne – kort oplæg + dialog/spørgsmål
* Fokus på Kunstig Intelligens/AI. 
* AI-signaturprojekter 
* Markedsundersøgelse for kunstig intelligens til kommunerne 
* Juridisk værktøjskasse for ansvarlig AI
* Ny version af teknologiradaren januar 2021
* Kompetenceudvikling: Ny KL-publikation ”Ledelse i en digital tid” (Kompetencehjul, Lederhjul, 
Direktionsforløb, KL/COK kompetenceprogram)
* KL’s Omstillingsmodel – Evaluer organisatorisk modenhed

10:00 - 10:15 Ambitioner for den fælleskommunale infrastruktur 2.0
V/ Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT

Den fælleskommunale infrastruktur stiller funktionalitet og data til rådighed (data fra blandt andet SKAT, CPR og fagsystemer), så
kommunerne, ATP og kommunernes it-leverandører kan anvende disse i deres it-løsninger. På den måde bidrager infrastrukturen med
distribution af data og tværgående funktionalitet.

10:15 - 10:30 Pause

10:30 - 10:45 Branchens perspektiv
v/ Claus Rydkjær, adm. direktør i Capgemini Danmark 
Medlem af Udvalget for offentlig digitalisering i IT-Branchen og DI's udvalg for it-politik og offentlig innovation

10:45 - 11:00 Gruppedrøftelser
Med udgangspunkt i de ovenstående oplæg ønsker KL og KOMBIT markedets input til visionerne for digitaliseringen efter 2020, herunder
arbejdet med den fælleskommunale infrastruktur 2.0.

11:00 - 11:15 Opsamling på gruppedrøftelser
v/ Jan Struwe Poulsen, vicekontorchef, KL

11:15 - 11:30 Afrunding på dagen
v/ Ghita Thiesen, kontorchef, KL
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