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Kommunernes
digitaliseringstræf 2017
Spotlight på sammenhængen
mellem ledelse, digitalisering og teknologi.
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Kommunernes
digitaliseringstræf 2017
Konference for kommunale chefer og ledere – vi sætter spotlight på
sammenhængen mellem ledelse, digitalisering og teknologi.

Få indsigt blandt
ligesindede

En afvekslende
konference

Deltag på Kommunernes digitaliserings
træf 2017. Det bliver en dag, hvor dit
digitale lederskab står i centrum. Få ny
inspiration til din rolle som chef eller
leder i en forvaltning eller et fagkontor.
På Kommunernes digitaliseringstræf
2017 vil du få indblik i de nye digitale
trends og deres betydning for os som
kommuner, borgere, erhvervsliv og
samfund. Teknologi, flere data og større
datadeling mellem myndigheder skaber
masser af muligheder og samtidig en
række opmærksomhedspunkter.

På konferencen vil du få præsenter
et digitale cases fra kommuner og
det private erhvervsliv. Konferencen
bliver en afvekslende dag med oplæg,
fire spor af sessioner, diskussioner,
erfaringsudveksling og pleje af dit
netværk. Vi ser frem til en konference
med plads til engagement og eftertan
ke, hvor virkeligheden og din dagligdag
som leder er det faste omdrejning
spunkt hele vejen igennem.
Digitalisering og nye smarte teknolo
gier skaber nye muligheder, som
kommunerne skal udnytte. Den digitale
omstilling stiller krav til dig, uanset
dit forvaltningsområde. Hvad betyder
digitaliseringen for dig, der eksempelvis
er ældrechef, skolechef eller digitalise
ringschef? Hvordan vil den fælles
kommunale rammearkitektur påvirke,
hvordan de kommunale it-landskaber
udvikler sig i de kommende år? Som
leder skal du se mulighederne i tekno
logierne, overvinde udfordringerne og
skabe gejst i organisationen.
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Fremtiden
er her allerede
Digitalisering og anvendelsen af nye og
smarte teknologier gør, at borgere og
virksomheder kan få en service, som er
nær og tilgængelig, sammenhængende
og effektiv. Selvkørende biler, robotter
og kunstig intelligens er på vej ind i
vores hverdag, uanset om vi er kommu
nale ledere og medarbejdere, forbruge
re og borgere, elever i skolen, ældre på
plejehjemmet eller ansatte i det private
erhvervsliv.
Som leder i en digital tidsalder skal du
udvikle tre kompetencer:
• forståelse for brugernes behov
• grundlæggende forståelse
for digitalisering og
• forandringsledelse.
Du skal som leder være i førertrøjen for
at forstå brugernes behov og oplevelser,
når de møder de digitale elementer.
Det er brugerne, som i sidste ende skal
have gavn af teknologier og digitale
muligheder, og derfor beror succesen
også på deres oplevelser.
Samtidig skal du have en grundlæggen
de forståelse for teknologi og digitale
løsninger. Du skal vide, hvilke tekno
logier der kan bruges til hvilke formål,
samt hvilke konsekvenser teknologien
samt opbevaring og deling af data har.
Endelig skal du gå i spidsen for den
store forandrings- og omstillingspro
ces, som digitalisering og teknologi
indebærer. Den digitale omstilling er et
stort forandringsprojekt, og den digitale
hverdag er først en succes, når teknolo
gierne giver mening for medarbejdere
og slutbrugere.
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Program
Mandag den 19. juni 2017

Kl. 9.00 Ankomst og inspiration fra ny teknologi
Nyd en lækker morgenmad og gå på oplevelse hos udstillere fra førende it-kon
sulenthuse og leverandører.

Kl. 10.00 Velkomst, dagens program
og fortællingen om digitalisering i kommunerne
Hvordan og hvorfor har teknologierne i den grad relevans for os som kommuner? Hvordan favner den
fælleskommunale rammearkitektur såvel fælles vision som lokal forankring, og hvordan kan vi på den
baggrund gribe mulighederne som kommunale organisationer?
Laila Kildesgaard, direktør, KL
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Kl. 10.20 Ledelse af digitalisering i kommunerne
Hvilke ledelsesmæssige udfordringer og muligheder stiller digitaliseringen os over for i de kom
mende år? Digitaliseringen indebærer, at du løfter opgaven gennem stærkt lederskab, forståelse for
ydelserne, indsigt i de teknologiske muligheder og med en fast hånd på forandringsprocesserne.
Allerede nu er digitalisering dybt integreret i produktionen af de kommunale kerneopgaver. Mange
steder gennemfører man betydelige omlægninger. Samtidig vil nye forretningsmodeller, samarbejds
strukturer og teknologier bidrage til udvikling, men også øget kompleksitet inden for den offentlige
sektor. Kom tæt på, hvordan det påvirker dagsordenen på alle ledelsesniveauer, også dit, såvel i forhold
til strategisk perspektiv og kompetenceudvikling som til eksekvering.
Erik Møberg, senior director, Rambøll.
Erik har siden 2007 været direktør for Business Transformation i Rambøll Management Consulting.
og er ekspert i den offentlige sektor og spændingsfeltet mellem it og forretning.

Kl. 11.15 Pause
Kl. 11.45 Hvorfor er informationssikkerhed den nye sort?
Informationssikkerhed er en væsentlig forudsætning for, at borgere og virksomheder har tryghed og tillid
til vores omfattende digitalisering i kommunerne. Informationssikkerhed er langt fra et spørgsmål om it
alene, men også et spørgsmål om vores organisering og arbejdsgange alle steder i den kommunale organi
sation.
KL og kommunerne har i fællesskab taget initiativ til at sætte informationssikkerhed højt på den
kommunale ledelses dagsorden, fordi det er vigtigt, at borgere og virksomheder har fuld tillid til kom
munernes brug og håndtering af deres personlige data, men også fordi EU’s Databeskyttelsesforordning
er lige på trapperne.
Kom og hør, hvordan vi har grebet det an, og hvad det kan komme til at betyde for din kommune.
Beth Tranberg, programleder, KL
Eva Minke Andersen, IT- og digitaliseringschef, Aabenraa Kommune
Poul Venø, IT og Digitalisering chef, Herning Kommune.

Kl. 12.30 Frokost
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Program
Kl. 13.30 - 14.30
Fire parallelle sessioner
om digitalisering
- konkrete erfaringer
og værktøjer

Vælg en af de fire sessioner.
Sessionerne vil give dig
konkret viden og værktø
jer inden for forskellige
aspekter af en vellykket
digitalisering. Sessionerne
lægger op til debat og
inddragelse af deltagernes
erfaringer og spørgsmål.

1 Kommunale erfaringer med anskaffelse af IT
Hvad skal du være opmærksom på som chef/leder?
Anskaffelse af it er næsten altid en kompliceret proces med mange aktiviteter, der er afhæn
gige af hinanden. Mange beslutninger skal træffes inden for en begrænset periode. Beslut
ninger, der er afgørende for de efterfølgende års it-drift, samarbejdet med og styringen af
leverandøren, samt om de fastsatte forretningsmål kan nås.
Hør om både de gode og de dårlige erfaringer fra Favrskov Kommuner:
Favrskov Kommune er kendetegnet ved en stor grad af centralisering af it-anskaffelsen. Kom
munens contract manager er en central del af anskaffelsesprocessen, men det er en rolle, der
ikke bare kommer af sig selv. Det er en rolle, som forretningen skal forstå værdien af.
Søren Gormsen, contract manager, Favrskov Kommune

2 Digitalt Kompetente Kommuner
Generiske kompetencer på tværs af kommunen.
Del 1: KL arbejder i programmet Digitalt Kompetente Kommuner med at analysere, hvor
dan vi på tværs af kommunerne gør os digitalt kompetente. Den ene del handler om at
finde de generiske digitale kompetencer, der går på tværs af den kommunale forvaltning,
mens den anden del handler om at finde best practice-eksempler på digital kompeten
ceudvikling.
I dette oplæg vil KL fortælle om de foreløbige resultater af analyserne og give eksempler
på, hvordan vi fælleskommunalt får skabt det bedste grundlag for at kunne efterspørge
digitalt kompetente medarbejdere og ledere.
Anders Lillienfryd, programleder, KL

100 ledere ”på skolebænken” i 2015 og 2016
Del 2: Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune satte i 2015 og 2016 digital
ledelse på dagsordenen. Forvaltningen koblede e-læring, workshops, digital kompetence
kortlægning og et skræddersyet forløb på IT-Universitetet sammen for at give alle forvalt
ningens chefer og ledere et digitalt mindset og sætte dem i stand til at agere i digitaliserings
land.
Oplægget beskriver forløbets opbygning og metoder samt forvaltningens erfaringer. Det
afrundes med at sætte spot på, hvilke tanker forvaltningen gør sig om fremadrettet at
arbejde med ”digital ledelse version 2.0.”
Tanja Ehnevid-Kjær, projektleder, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
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3 Servicedesign og digital borgerservice
Servicedesign er en forretningsstrategisk tilgang, der ved at analysere borgere og
virksomheders brugerrejser identificerer, hvor kommunerne får størst mulig effekt af
investeringer i driftsoptimering af kontaktpunkter og serviceprocesser. Indsatsen opti
merer kommunens drift og effektiviserer borgerens kontakt med kommunen, samtidig
med at der opleves større tryghed og tilfredshed. Servicedesign gør bedre brugerople
velser og driftsoptimering til to sider af samme sag.
KL har sammen med kommunerne udarbejdet det fælleskommunale servicedesignværktøj.
Værktøjet er let tilgængeligt og kan bruges direkte af medarbejdere, som er vant til at arbejde
med udviklings- og forandringsprocesser.
Hør mere, og bliv klogere på det fælleskommunale servicedesignværktøj, hvordan din
kommune kan bruge det, samt eksempler på brugen af værktøjet.
Flemming Engstrøm, programleder, KL’s Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening
Tobias Østergaard Kirstein, konsulent, KL’s Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening

4 Gevinstrealisering:

20% teknologi - 80% faglig udvikling

Kommunerne forsøger at indfange gevinsterne ved at arbejde med business cases,
gevinsttræer mv., men at omsætte de beregnede potentialer til reelle gevinster i form af
økonomi, arbejdsmiljø og servicekvalitet er meget sjældent en opgave, der giver sig selv.
Flere erfaringer viser, at når teknologiske hjælpemidler og digitalisering af arbejds
gange udvikles til at understøtte de faglige metoder, der ligger til grund for leveringen
af kerneydelser, bliver det muligt at realisere de forventede gevinster. Nogle kommuner
er lykkedes med dette på socialområdet, hvor borgere tilbydes online bostøtte og brug
af apps og skærmløsninger som en del af det faglige arbejde med rehabilitering og
egenmestring. Det handler 20 % om teknologi og 80 % om faglig udvikling og arbejdsgange.
Gitte Duelund, programchef for digitaliseringsprojekter, KL’s Center for Social og Sundhed
Heidi Lynge Løvschall, projektleder, Velfærdsteknologi og Digitalisering, Hjørring Kommune
Gitte Ranneberg Skaarup, afdelingsleder Bostøtte Viborg, Karup, Bjerringbro
samt kontaktsteder, Viborg Kommune

Kl. 14.30 Pause
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Kl. 15.00 Filmværkstedet:
Hvad siger borgerne om digitalisering?
Vi har været ”ude i marken” og talt med en række borgere om deres syn på digitalise
ring i kommunerne. Hvordan ser den digitale fremtid ud for dem? Hvad bekymrer
dem? Og hvordan lyder deres råd til kommunerne?

Kl. 15.10 Et kig i den digitale krystalkugle

Thomas
Vestskov Terney

I Vesthimmerlands kommune har de længe arbejdet målrettet på at få selvkøren
de biler til kommunen baseret på de seneste fremskridt inden for kunstig intelli
gens. Med virtual reality kan en dansk skoleelev skrælle lag af den menneskelige
krop og få en helt ny forståelse for biologi. Det er digitaliseringsnak i et andet
gear, end når vi typisk taler om digitaliseringen af den offentlige sektor.
Hvorfor kommer alle disse teknologier nu, hvad vil vores umiddelbare fremtid
bringe os, og hvilke tendenser ser vi? Hør Thomas Terney, foredragsholder og
ph.d. i kunstig intelligens, fortælle, hvad han ser i den digitale krystalkugle og
konsekvenserne for den kommunale sektor.
Thomas Vestskov Terney,
Public Speaker & Business Innovation Facilitator
Thomas har arbejdet både i den kommunale sektor, i forskningsverden og i store
danske virksomheder. Senest som direktør for Novozymes Digitale Strategi og
Innovation. Nu arbejder han som selvstændig konsulent for offentlige og private
virksomheder og med en række danske startups, der alle er født digitale.

Kl. 16.00 – 17.00
Netværk, øl og vand og dialog med udstillere fra førende it-konsulenthuse og
leverandører

Tilmeld
dig her

Målgruppe

Tid og sted

Tilmelding

Spørgsmål

Fagdirektører,
fagchefer og ledere
samt digitaliseringsog udviklingskonsulenter.

Mandag d. 19. juni 2017,
kl. 9:00 - 17:00

Tilmeld dig HER efter førsttil-mølle princippet og senest
torsdag d. 18. maj 2017.
Tilmeldingen er bindende.

Praktiske spørgsmål om tilmelding
m.v. kan rettes til chefsekretær Anja
Lønbo på alb@kl.dk eller telefon 33
70 34 97. Øvrige spørgsmål kan rettes
til vicekontorchef Jan Struwe Poulsen
på jtp@kl.dk eller chefkonsulent
Søren Frederik Bregenov på sfb@kl.dk

Comwell i Kolding,
Skovbrynet 1,
6000 Kolding.

Pris

1.975 kr. ekskl. moms

Find det her

