Bliv klogere
på digitalisering!

Vær med i unikt net
værk om digitalisering
med spot på krydsfeltet
mellem forandrings
ledelse, digitalisering
og teknologi

Dagsorden til 1. møde I

Netværk om ledelse
af digitalisering 2017
Onsdag d. 14. juni 2017
i KL-huset,
Weidekampsgade 10,
2300 København S

Program
Netværksledere:
Vicekontorchef Jan Struwe Poulsen og specialkonsulent Thomas
Tim Jensen – begge KL’s Kontor for Arbejdsgange og It-arkitektur

10.00 – 11.00
Velkomst, dagens program, deltagerpræsentation
– og kort om ledelse af digitalisering
11.00 – 12.00

Ledelse af digitalisering
fra et direktionsperspektiv
– med fokus på gevinstrealisering
Ved direktør for Økonomi, HR, Digitalisering og Borgerservice
Jeppe Bøgh Andersen, Gentofte Kommune
12.00 – 12.45 Frokost i KL’s gæstekantine
12.45 – 13.15

Digitale begreber
– fælles forståelse
Hvad mener vi egentlig, når vi taler om digitalisering? Med afsæt i den
fælleskommunale rammearkitektur vil vi afsøge, hvilke definitioner
der er mulige og relevante for os. Vi vil se et par korte videoklip, som
hjælper vores dialog og fælles forståelse på vej.
Ved specialkonsulent Thomas Tim Jensen, KL
13.15 – 14.15

Teknologi, digital teknologi
og digitalisering i et filosofisk perspektiv

OBS!

Mennesket har været redskabsanvendende, længe før det blev
udforskende og vidende. Mennesket har alle dage måttet arbejde for
føden, fornøjelsen og livet. Det er dette vilkår, der trigger teknologiudvikling. At anvende redskaber / teknologi er imidlertid ikke neutralt.
Menneskets forhold til omverdenen og til sig selv er løbende blevet
transformeret af teknologi. Der findes næppe menneskelige forhold,
der ikke er formidlet teknologisk.
Ved filosof og chefkonsulent Mogens Lilleør, HR, IT & Digitalisering,
Lolland Kommune
14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 15.30

Få sparring på en aktuel udfordring
om ledelse af digitalisering
Deltagerne bliver inddelt i grupper, hvor 1 person får sparring på en
aktuel udfordring fra de andre i gruppen. Vi gennemfører to sparringsrunder på 20 min. – derefter opsamling i plenum. Overvej en
udfordring, du gerne vil have sparring på.
15.30 – 16.00 Check ud
Vi samler op, evaluerer og kikker fremad mod næste netværksmøde

OBS! Først-til-mølle...sidste frist for tilmelding er onsdag den 7. juni!

Tilmeld
dig her

