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I KL’s netværk for strategi og porteføljestyring
møder du kollegaer, som arbejder med digitale
strategier, porteføljestyring, digitale projekter,
business cases og teknologi. Formålet med
netværksmøderne er inspiration, videndeling
og gensidig sparring i forhold til arbejdet med
digitale porteføljer i et fortroligt rum. Samtidig
bidrager KL med viden fra de fælleskommunale
og fællesoffentlige samarbejder og projekter,
som påvirker den enkelte kommunes portefølje. Netværket vil bl.a. fokusere på:
		
		

Inspiration og erfaringsudveksling til
arbejdet med porteføljestyring- og fremdrift i forhold til jeres digitale projekter

		
		

Vidensdeling og gode råd til arbejdet
med at realisere de fællesoffentlige og
fælleskommunale digitale initiativer

- Fif, gode råd og erfaringsudveksling ift. at
		 skabe godt samarbejde mellem digi		 taliseringsenheder og forretningsområ		 der i forhold til arbejdet med digitale
		initiativer
		
		
		

Lokal udarbejdelse af digitale strategier,
handlingsplaner og digitale projekter og
programmer i samspil med fælleskommunale og fællesoffentlige initiativer

- Projekt- og programledelse ift. digitale
		initiativer.
Temaerne for netværksmøderne aftales fra
gang til gang, og deltagerne vælger hvilke
emner, som skal behandles på møderne. KL
vil løbende komme med forslag til emner, ud-

viklingstendenser og oplægsholdere, som kan
være relevante til møderne.
Derudover vil KL på hvert møde give kort
aktuel status på udvalgte projekter i hhv. den
fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som vurderes relevant for
netværket, herunder fx kommende løsninger
eller principper, business cases, muligheder for
deltagelse mv.
Mødetidspunkter
Netværket mødes 3 gange om året. Mødested
aftales fra gang til gang og kan ligge i hele
landet. Ved stor interesse kan der oprettes et
netværk i hhv. øst og vest. Møderne vil være
heldagsmøder fra kl. 10-15.
Målgruppe:
Digitaliseringskonsulenter, porteføljeprogram- og projektledere med særligt fokus på
det tværgående arbejde med digitalisering i
kommunen.
Pris:
6.500- ekskl. moms pr. deltager pr. år. Ved køb
af tre pladser i netværket er den samlede pris
15.000- ekskl. moms. Pladserne er tilknyttet
kommunen, og kommunen kan frit vælge,
hvem der deltager på de enkelte møder.
Spørgsmål og tilmelding
Ved spørgsmål til netværkets faglige indhold
kontakt Anne Kathrine Fjord-Marschall
(AKF@kl.dk) eller
Søren F. Bregenov (SFB@kl.dk).
Tilmelding til netværket sker til
Laila Grønbjerg Harborg (LGR@kl.dk).

