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Konference
Digitalisering handler om mennesker

HR og digitalisering hænger uløseligt sammen, og et frisk bud lyder, at digitalisering er 
90% mennesker og 10% IT. Med de digitale løsninger følger også nye arbejdsgange og må-
der at organisere os på, nye kompetencer og fagligheder og nye måder at kommunikere og 
samarbejde med borgere, virksomheder og andre offentlige organisationer. Det handler 

kort sagt (mest) om mennesker.   

På KL og OHRC’s konference d. 23. november 2020 i Vejle sætter vi fokus på, hvordan vi 
kan blive bedre til at kommunikere om digitalisering, og hvordan HR-funktionen kan være 

på forkant i den digitale kommune/region. 

Vi lægger op til en dag med debat, erfaringsudveksling og deltagerinddragelse og med en 
lang række vinkler på digitalisering i et HR-perspektiv. 

Digitalisering handler om mennesker
Den 23. november 2020 kl. 9.00 - 16.00 i  Torvehallerne, Vejle

Direktør i KL Christian Harsløf sætter 
scenen med KL’s strategi “På forkant 
med fremtidens velfærd” og taler blandt 
andet om, hvordan kommunerne bliver 
klar til at anvende nye teknologier, hvilke 
etiske dilemmaer vi står overfor, hvilke 
forudsætninger der skal være på plads, og 
hvilken rolle HR-funktionen får. 

Hvad forventer direktionen? 
Vi får et direktionsperspektiv fra kom-
munaldirektør Rie Perry fra Næstved 
Kommune med udgangspunkt i de 
organisatoriske forandringer, der sker 
i en kommune, og hvad det kræver af 
HR-funktionen. 

Århus Kommune har taget livtag med 
disciplinen:  ”Digitale kompetencer til 
varme hænder”. Hør om erfaringer og få 
en lille værktøjskasse med konkrete erfar-
inger og resultater fra Aarhus Kommune.

Væksthus for ledelse har med projektet 
”Ledelse af digital innovation” fundet 
frem til fem kendetegn ved succesfuld 
ledelse af digital innovation. Hør, hvad 
ledere på fem meget forskellige arbejds-
pladser har gjort for at lykkes med digital 
innovation i hverdagen sammen med 
medarbejderne. 

Digitalisering skal give mening, og der 
er ingen digitalisering uden forståelse af 
arbejdsgange. Region Nordjylland har haft 
succes med at fjerne en masse administra-
tivt bøvl med en automatiseret og strøm-
linet arbejdsgang med en softwarerobot, 
AKUT-robotten, som omdrejningspunkt. 

Vi siger farvel med et kik ind i “Blurred 
Reality”, og hvordan vi kan forvente at nye 
teknologier kommer til at påvirke måden, 
vi arbejder på, i kommuner og regioner, og 
hvordan de vil forandre vores møde med 
borgerne. 
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Konferenciere
Vicekontorchef Jan Struwe Poulsen og chefkonsulent Anders Holte, 
KL’s Center for Digitalisering og Teknologi

Morgenbrød, netværk og check-in

Velkomst og indledning
V. Bestyrelsesmedlem i OHRC, Stabschef for Personale og Digitalisering i 
Ringkøbing-Skjern Kommune Karen Marie Johansen

På forkant med fremtidens velfærd med digitalisering - perspek-
tiver, muligheder og udfordringer for HR-funktionen 
KL’s strategi “På forkant med fremtidens velfærd” sætter rammerne for 
de kommende års arbejde med digitalisering, data og ny teknologi i 
kommunerne. Hvordan bliver kommunerne klar til at anvende nye tek-
nologier? Hvilke etiske dilemmaer står vi overfor? Hvilke nye stier skal 
KL og kommunerne træde sammen? Hvilke forudsætninger skal være 
på plads, og hvilken rolle får HR-funktionen? 
V. Christian Harsløf, direktør i KL

Kort pause 

HR og digitalisering i et direktionsperspektiv 
Hvilke organisatoriske forandringer sker der i kommunerne, og hvad 
kræver det af HR-afdelingen? Hvilke opgaver står direktionen overfor, og 
hvad har de brug for hjælp til fra HR-funktionen? Hvad er det for en rejse, 
som HR-Funktionen står overfor? Rie Perry har selv rødder i HR, og har 
efterfølgende været direktør og kommunaldirektør i flere kommuner. 
V. kommunaldirektør Rie Perry, Næstved Kommune

Pause - fyld kaffekoppen op og snup en kage

Vores digitale kompetencer
I Aarhus Kommune er vi fælles om digitalisering. Derfor har Digitalise-
ring og HR sammen startet et program, der skal understøtte udviklin-
gen af den digitale kultur og kompetence i kommunen. Programmet går 
på tværs af Magistratsafdelinger, og de enkelte indsatser designes i tæt 
samarbejde med MED-systemet og brugerne. I oplægget vil vi fortælle 
om programmets overordnede design, og dykke ned i en indsats, som 
vi kalder ”Vores digitale kompetencer”. Indsatsen er organiseret i et 
samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter, sundhedsprofessionelle 
medarbejdere og Center for digital dannelse, hvor aktørerne sammen 
designer en løsning med et digitalt kompetencehjul, der kobler teknolo-
gi og faglighed sammen. Vi slutter af med en ”how to”-guide, så man kan 
implementere en lignende proces i sin egen kommune. 
V. konsulent, Jane Grud, Aarhus Kommune, partner Jacob Brøndum, Center 
for Digital Dannelse og chefkonsulent Anders Lillienfryd Holte, KL’s Center 
for Digitalisering og Teknologi

Frokost 

Workshop om ledelse af digital innovation
Oplæg og debat om fem kernekompetencer ved succesfuld ledelse af 
digital innovation i hverdagen og HR-funktionens rolle som sparrings-
partner for chefer og ledere. På workshoppen sætter vi fokus på at:

- Lederne fokuserer på digital innovations betydning for kerneopgaven

- Lederne opmuntrer medarbejdernes idéudvikling

- Lederne skaber kultur og rammer for digital innovation

- Lederne fremmer et innovativt mindset og digitale kompetencer

- Lederne er også dygtige forandringsledere

V. relationschef Majken Præstbro, Center for Offentlig Innovation og vicekontor-
chef Jan Struwe Poulsen, KL’s Center for Digitalisering og Teknologi

Kl. 9.00

Kl. 9.30

Kl. 9.35

Kl. 10.20

Kl. 10.30

Kl. 11.15

Kl. 11.30 

Kl. 12.15

Kl. 13.00
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Tid og sted
23. november 2020

Hotel Trinity 
Fiskergade 2-8, 
7100 Vejle

Tilmelding

Pris: 2175,- + moms 
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princip-
pet og senest d. 21. oktober 2020.

Tilmeldingen er bindende, men du er vel-
kommen til at sende en kollega, hvis du er 
forhindret. 

Spørgsmål
Praktiske spørgsmål om 
tilmelding m.v. kan rettes til 
chefsekretær Anja Lønbo på 
alb@kl.dk eller tlf. 33 70 34 97. 

Øvrige spørgsmål kan rettes til 
vicekontorchef Jan Struwe  
Poulsen på jtp@kl.dk 

Netværkspause  

Robot fjerner administrativt bøvl 
– få Region Nordjyllands opskrift til enkle arbejdsgange
Hør om flere aktuelle digitale løsninger på HR-området i Region Nord-
jylland – bl.a. en robotløsning på  AKUT-området. 
Den gamle arbejdsgang indebar, at tillidsrepræsentanterne skulle 
udfylde en papirblanket med en række oplysninger som kursusnum-
mer, dato, underskrift og afdelingsnummer, når de skulle deltage i en 
faglig aktivitet. Blanketten blev derefter afleveret til nærmeste leder. 
Lederen skulle så godkende og indberette i vagtplansystemet. Herefter 
skulle kursusblanketten manuelt parres med en “grøn liste” over tillids-
repræsentanters fravær i forbindelse med faglig aktivitet og bogføres i 
regionens økonomi- og lønsystem. Først herefter kunne der udsendes en 
faktura til de relevante faglige organisationer. Løsningen blev en automa-
tiseret og strømlinet arbejdsgang med en softwarerobot, AKUT-robotten,
som omdrejningspunkt. 
V. Centerchef Jesper Kløvborg Laustsen og specialkonsulent Andreas Bjørn 
Jørgensen, Region Nordjylland

Pause

Virtuel onboarding og træning  
- et kig ind i fremtidens teknologiske landskab
“Blurred Reality” er et udtryk for fremtidens kombination af teknologier 
som Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) og Virtual- samt 
Augmented Reality (VR/AR). Disse tre teknologier bliver grundstenene i 
fremtidens internet og måden vi interagerer med den digitale verden på. 
Vi vil alle have personlige assistenter (AI). Alle vores ting og gøremål vil 
blive overvåget (IoT), og vi vil ikke længere være afhængige af skærme til 
at få adgang til internettet, men derimod have det med os overalt (VR/
AR). Hvordan kommer det til at påvirke vores liv? Hvordan kommer det 
til at påvirke måden vi arbejder på?

Bliv klogere på fremtidens teknologiske landskab og få indblik i hvor-
dan man helt konkret anvender VR i dag bl.a. til onboarding af nye 
medarbejdere og træning af elever og fagfolk.
V. Jonathan Komang-Sønderbek, Projektleder hos Khora

Kort opsamling, tak for i dag og kom godt hjem 
V. Bestyrelsesmedlem i OHRC, Stabschef for Personale og Digitalisering i 
Ringkøbing-Skjern Kommune Karen Marie Johansen

Kl. 14.00

Kl. 14.15

Kl. 15.00

Kl. 15.15 - 15.55

Kl. 15.55 - 16.00

Målgruppe: Målgruppen er HR-/personale chefer og –konsulenter samt digitaliseringschefer og –konsulenter m.fl.

Tilmeld dig her

https://tilmeld.kl.dk/digitaliseringogmennesker



