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KL’s Dialogforum 
for it-leverandører 
og konsulenthuse
Temamøde Tirsdag den 2. maj 2017 
i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Kl. 8.30
Registrering og morgenmad 

Kl. 9.00
Velkomst og introduktion til dagens program
v/ Laila Kildesgaard, direktør, KL

Udvalgte fællesoffentlige initiativer:

Kl. 9.15
Det fællesoffentlige arbejde 
med hvidbog om arkitektur for digitalisering i et markedsperspektiv.
Den kommende hvidbog fastlægger de it-arkitekturmæssige rammer for de 33 
initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og skal understøtte den 
digitale sammenhæng mellem myndigheder og domæner gennem en række 
principper og arkitekturregler.
v/ Peter Falkenberg, it-arkitekt, KL

Kl. 9.30
Standarder i den fællesoffentlige it-arkitektur
I forlængelse af hvidbogens anbefaling om at orientere sig mod internationale 
standarder, er der gennemført en analyse af grundlæggende standarder til brug 
for den fælles arkitektur, omfattende en vurdering af modenhed, organisering, 
indhold og udbredelse af EU’s nuværende standarder på områderne organisa-
tion og klassifikation. 
v/ Dan Bjørneboe, specialkonsulent, KL

Kl. 9.45
Branchens perspektiv 
Et konkurrencepræget marked, der understøtter et bredt leverandørfelt 
v/ Martin Holmgaard, Vice President, EG Citizen Solutions Business Development
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Kl. 10.00
Borddrøftelser
Med udgangspunkt i de præsenterede aktuelle fællesoffentlige initiativer ønsker 
KL markedets input til, hvordan man bedst understøtter et bredt og mangfoldigt 
marked med reel mulighed for at bidrage til kommunernes digitale løsninger, for 
både de store, mellemstore og mindre virksomheder.

Kl. 10.15
Opsamling på borddrøftelserne
De vigtigste input
v/ Jan Struwe Poulsen, vicekontorchef, KL

Kl. 10.30
Summe-kaffe-pause

Udvalgte initiativer fra den fælleskommunale handlingsplan 2016-2020:

Kl. 10.45
It-anskaffelse i kommunerne
KL har iværksat et program med afsæt i handlingsplanens initiativ 7.1 Sammen-
hæng og genbrug med Rammearkitekturen. Et af projekterne under program-
met gennemfører en foranalyse om den modne it-anskaffelse og behovet for en 
kravbank. Rapporten publiceres på www.kl.dk medio maj.
v/ Henriette Günther Sørensen, chefkonsulent, KL

Kl. 11.00
Sikkerhedsprogrammet
KL har iværksat et Sikkerhedsprogram med afsæt i handlingsplanens initiativ 
7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU’s Databeskyttelsesforordning. Et 
program, der skal sikre, at der gennemføres en fælleskommunal indsats, så kom-
munerne er rustede til de nye sikkerhedsudfordringer.
v/ Beth Tranberg, programleder, KL 
 
Kl. 11.20
Telemedicin og fælles faglige begreber på socialområdet
Når it-arkitektur og sundhedsområdet skal tænkes sammen, er det nødvendigt at have 
borgerens perspektiv centralt placeret. Borgerperspektivet afspejles i særdeleshed i 
initiativerne om telemedicinsk monitorering af KOL-patienter og digital understøttelse 
af borgerforløb. It-arkitekturens formål er således at skabe sammenhæng.  
v/ Poul-Erik Kristensen, konsulent, KL

KL har primo 2017 søsat projektet Fælles Faglige Begreber, der skal hjælpe de so-
ciale fagområder med at opnå en mere ensartet og meningsfuld dokumentation-
spraksis igennem et fælles fagligt begrebsapparat for borgernes funktionsevnetil-
stand. Initiativet skal desuden skabe en fælles forståelse af de faglige begreber, der 
anvendes på områderne. 
& Gitte Duelund Jensen, programchef, KL
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Kl. 11.45
Drøftelse: Med udgangspunkt i de præsenterede aktuelle fælleskommu-
nale initiativer, ønsker KL markedets input til det videre arbejde.

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

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

Kl. 12.30- 13.30
Frokost i KL’s gæstekantine med rig lejlighed til at netværke.

4

KLs strategiske dialogforum har siden 2014 bidraget til at 
forstærke og understøtte KLs dialog med it-leverandører 
og konsulenthuse på det kommunale marked. Blandt 
temaerne på tidligere møder har været arkitekturstyring 
og gennemførelse af monopolbrud, datasikkerhed i kom-
munerne, folkeskolens digitale udvikling og den fælles-
kommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020.
 
Du kan læse mere om Dialogforum på kl.dk/dialogforum. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til dialog-
forum@kl.dk

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

Fortsat fra forrige side


