KL’s dialogforum for it-leverandører og
–konsulenter
Temamøde 22. april 2015
Program
8.30 Registrering og morgenmad
9.00 Velkomst
v/ Kaare Pedersen, projektchef, KL
9.10 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020
v/ Jane Wiis, direktør, KL
Digitaliseringsstrategien har særligt fokus på at sikre, at borgere og virksomheder får en
service, som er nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv. Den digitale udvikling
skal desuden ske i tæt samspil med borgere og virksomheder, så digitalisering skaber
merværdi for den enkelte og for fællesskabet.
9.30 Markedets respons på digitaliseringsstrategien
v/ Michael Holk Wätjen, direktør i CGI og formand for Udvalget for
Digital Forvaltning, IT-Branchen
9.40 Bordsamtaler om digitaliseringsstrategien
Drøftelser ved bordene med udgangspunkt i, hvad leverandørsiden kan gøre for at understøtte strategien og hvad KL kan gøre for at stimulere et fair og effektivt samspil mellem
kommunerne og markedet om at levere løsninger, der understøtter strategiens mål.
10.15 Opsamling på bordsamtaler og dialog
v/ Kaare Pedersen, projektchef, KL

10.45 Afrapportering fra arbejdsgruppe om gevinstrealisering
v/Kaare Pedersen, projektchef, KL
En arbejdsgruppe under Dialogforum har i marts-april arbejdet på at give et fælles bud
på, hvordan it-branchen, inkl. konsulenter, sammen med KL og KOMBIT bedst understøtter kommunernes arbejde med gevinstrealisering. Her gives en præsentation af a rbejdsgruppens drøftelser.
11.00 Summe-kaffe-pause
11.15 Digitalisering på skoleområdet
Frem mod skolestart 2016/2017 skal alle kommuner have anskaffet løsninger, der
understøtter en digital udvikling i folkeskolen. For at sikre nem og sikker adgang til
skolens digitale løsninger, udveksling af data mellem it-systemer og god konkurrence på
it-markedet for it-løsninger til folkeskolen, etablerer staten og KL fælles en itinfrastruktur og udvikler fællesoffentlige standarder.


Baggrund, politiske mål og markedets rolle
v/ Ralf Klitgaard Jensen, udviklings- og forhandlingschef, KL



Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet
v/ Nikolaj Skovmann Malkov, chefkonsulent, KL



Kommunernes opgaver i forbindelse med brugerportalsinitiativet
v/ Henrik Brix, Formand for Kommunernes IT-Arkitekturråd og
KIT@

12.15 Opsamling v/ Ghita Thiesen, kontorchef, KL
12.30 – 13.30 Frokost med rig lejlighed for at netværke.
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