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KL’s Dialogforum for it-leverandører og 
konsulenthuse

Temamøde 7. november 2016

Program 

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780, København V

8.30 Registrering og morgenmad 

9.00 Velkomst og introduktion til dagens program
v/ Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef, KL
     

9.15 Samspillet mellem digitaliseringsstrategierne
v/ Anne Kathrine Fjord, specialkonsulent, KL

Med offentliggørelsen af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi kan hele den 
offentlige sektor se frem til et digitalt løft i de kommende år. Strategien foreslår en 
mere tværgående tilgang, med et bredt fokus på samarbejde mellem forskellige sektorer 
og fagområder. KL giver her status på de overordnede linjer mellem den fællesoffentlige 
og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og på, hvordan KL arbejder på at 
skabe synergi, hvor det er relevant.

9.30 Fælles arkitektur som fundament for fælles projekter
v/ Peter Falkenberg, it-arkitekt, KL

Blandt parterne bag den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om, at der 
bliver fælles fodslag mellem det fællesoffentlige og fælleskommunale arkitekturarbejde. 
Der gives status på de tværgående arkitekturkrav under initiativ 8.1 i den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor der finder en koordinering sted mellem den 
fælleskommunale arkitektur og arkitekturprojekter på relaterede statslige og regionale 
fagområder. 

9.45 Borddrøftelser: Input til god sammenhæng mellem digitaliserings-
strategierne, og det fælles arkitekturarbejde

Hvilke forventninger og forslag har markedet til at sikre god sammenhæng mellem 
initiativerne i strategierne med særlig fokus på, hvilke konsekvenser, de 
arkitekturmæssige krav kan have for markedet?
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10.00 Opsamling på borddrøftelserne: De vigtigste input 
v/ Jan Struwe Poulsen, vicekontorchef, KL

10.15 Orientering om det fælleskommunale program Sammenhængende 
Digital Borgerservice, inkl. overvejelser om markedsinddragelse
v/ Flemming Engstrøm, programleder, KL

10.30 Summe-kaffe-pause

10.45 Hvor bevæger de (fælles)kommunale digitaliseringsindkøb sig hen? 
v/ Henrik Brix, Formand for Kommunernes It-Arkitekturråd 
og KIT@

11.00 Branchens perspektiv på den gode indkøbsorganisation
v/ Per Hartlev, partner og CEO i Whitebox ApS

11.15 SKI’s perspektiv på den gode indkøbsorganisation
v/ Rasmus Lund Kongsgaard, SKI (Staten og Kommunernes 
Indkøbsservice A/S)

11.30 Et kommunalt indkøbsfællesskab som eksempel på en ny
indkøbsorganisation
v/ Per Aalbæk, bestyrelsesformand i Den Storkøbenhavnske 
Digitaliseringsforening og direktør i Høje Taastrup Kommune

11.45 Drøftelse: Den gode indkøbsorganisation
v/ Jan Struwe Poulsen, vicekontorchef, KL

På baggrund af de fire oplæg drøftes behov og muligheder for at styrke kommunerne i 
forbindelse med indkøb på det digitale område.

12.15 Opsamling på drøftelsen
          v/ Jan Struwe Poulsen, vicekontorchef, KL  

12.25 Afrunding på dagen
          v/ Ghita Thiesen, kontorchef, KL

12.30 Frokost med rig lejlighed til at netværke.

Bemærk, at vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.


