KL’s Dialogforum for it-leverandører og
–konsulenter
Temamøde den 21. oktober 2015
Program

8.30 Registrering og morgenmad
9.00 Velkomst
v/ Jane Wiis, direktør, KL
Velkomst og præsentation af dagens temaer: Datasikkerhed i kommunerne samt rammearkitekturen i praksis. Der gives også en status på det igangværende strategiske arbejde med udmøntningen af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 samt
fremtidige kommunale indsatser på selvbetjeningsområdet.
9.20 Datasikkerhed i kommunerne


Status på KL’s arbejde vedrørende datasikkerhed
v/ Michael Hald, konsulent, KL



KOMBITs udmøntning af model for sikkerhed
v/ Rasmus Halkjær Iversen, konsulent, KOMBIT



Markedets syn på datasikkerhed i kommunerne
v/ Christian Wernberg-Tougaard, Global Lead i Oracle og formand
for IT-Sikkerhedsudvalget, IT-Branchen

9.50 Bordsamtaler om datasikkerhed i kommunerne:
 Hvordan oplever markedet kommunernes modenhed i forhold til
datasikkerhed?
 Hvad er jeres bedste råd til KL og KOMBIT ift. vores samarbejde
med kommunerne om sikkerhed?
v/ Kaare Pedersen, projektchef, KL
10.45 Opsamling på bordsamtaler og dialog
v/ Kaare Pedersen, projektchef, KL
11.00 Summe-kaffe-pause
11.15 Anvendt rammearkitektur – lokalt og digitalt
KL understøtter både fælleskommunal, tværoffentlig og lokal anvendelse og udvikling af
rammearkitekturelementer (Organisation og Klassifikation samt Sag og Dokument).
Her præsenteres eksempler på de konkrete implementeringer af rammearkitekturen, som
flere kommuner og kommunale fællesskaber arbejder med.


Rammearkitekturen og services i et lokalt perspektiv
v/ Henrik Brix, Formand for Kommunernes IT-Arkitekturråd og
KIT@



Anvendt rammearkitektur case: automatisering via MOX
v/ Nikolaj Skovmann Malkov, chefkonsulent, KL
Flere kommuner og leverandører arbejder i dag med MOX: Et koncept, som viser en vej til, at ikke-standardiserede systemer kan udveksle informationer med
hinanden og dermed flytte tidskrævende administrative procedurer fra manuelt
arbejde til fuldt eller delvist automatiserede processer.



Digital Fuldmagt
v/ Henrik Pedersen, (Tidligere IT-chef i Gentofte Kommune)
KL er p.t. ved at afdække den nuværende anvendelse af Digital Fuldmagt samt
at undersøge kommunernes fremadrettede forventninger til løsningen. I den forbindelse ønskes nedsat en arbejdsgruppe som skal kvalificere analysen.

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