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1) Epion ”Frit Skolevalg” (Kilde: www.emu.dk/modul/frit-skolevalg#) og AB Analyse, 2017

PROGRAM

ONSDAG DEN 4. DECEMBER 2019

13.25 Fælles afrejse fra Københavns lufthavn med 
 SAS nr. SK1786 
 SAS anbefaler at man ankommer til lufthavnen ca. 2 timer  
 før afrejse. Check-in lukker 40 minutter før afrejse. Det er  
 muligt at medbringe 20 kg bagage. Vi mødes ved gaten,  
 når der kaldes til boarding. Sekretariatet vil være ved gaten  
 ca. 45 minutter før afrejse. Er der spørgsmål kan I kontakte  
 sekretariatet (Søren F. Bregenov, sfb@kl.dk, tlf: 22582730).  

15.55 Ankomst til Tallinn 

16.20 Transport
 Vi bliver afhentet af en bus og kører direkte til den Danske  
 Ambassade
 
16.45 Velkommen til Estland v/ Kristina Miskowiak Beckvard,  
 Danmarks ambassadør i Estland
 Velkomst på den danske ambassade og oplæg ved ambas- 
 sadør Kristina Miskowiak Beckvard om Estland og aktuelle  
 temaer.
 Wismari 5
 15047 Tallinn 

17.40 Transport

18.00  Ankomst og check-in på hotel Viru
 https://www.sokoshotels.fi/en/tallinn/sokos-hotel-viru
 Sokos Hotel Viru 
 Viru Väljak 4
 10111 Tallinn

18.45 Møde i Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget
 Mødet afholdes på hotellet

20.15 Afgang til restaurant
 Vi går til restauranten (800 meter)

20.30 Middag på restaurant Rataskaevu16
 Rataskaevu 16
 Tallinn

TORSDAG DEN 5. DECEMBER 2019

07.00 Morgenmad på hotellet
 Morgenmad serveres fra kl. 07.00

08.45 Transport
 Vi mødes i foyeren og bliver afhentet af bussen.  

09.00 – 10.30 Besøg på e-Estonia Showroom 
 Studieturens første besøg er på e-Estonia Showroom.  
 e-Estonia Showroom er her, esterne inviterer statsledere  
 og beslutningstagere hen for at give et indblik i landets  
 ambitiøse satsning på teknologi og digitalisering samt  
 inspiration til, hvordan man kan udnytte potentialerne i  
 digitaliseringen. Tysklands kansler Angela Merkel er blot  
 én ud af mange statsledere, som har besøgt stedet. På e- 
 Estonia showroom får vi en introduktion til nogle af de  
 væsentlige digitale løsninger, som Estland har udviklet. I  
 forlængelse af introduktionen vil der være tid til, at vi kan  
 have en dialog med nogle af de ekspertressourcer, som er  
 tilknyttet centeret omkring udvalgte emner. 

 Læs mere om e-Estonia showroom her: 
 https://e-estonia.com/showroom/

 Adresse til e-Estonia showroom:
 Öpiku maja, Valukoja 8
 11415 Tallinn

10.40 Transport
 Vi bliver afhentet af bussen

11.00 Præsentation af Estlands strategi for kunstig intelligens 
 v. Ott Velsberg (chief data officer)
 Estland har lavet en flerårig strategi for arbejdet med kun- 
 stig intelligens. Vi får en præsentation af deres arbejde  
 med kunstig intelligens.
 Ministry of Economic Affairs and Communications
 Suur-Ameerika 1, 
 10122 Tallinn
   
12.20 Transport
 Vi bliver afhentet af bussen.

12.30 Frokost
 Restoran Pegasus
 Harju 1 
 10146 Tallinn, Estland

13.30 Vi spadserer til næste mødested (800 meter)

13.45 Digitale valg i Estland v/  Arne Koitmäe, Deputy Head  
 of the State Electoral Office
 Estland har siden 2005 gennemført digitale valg som det  
 første land i verden. I 2007 holdt Estland for første gang  
 digitale valg til parlamentet. Den digitale valghandling  
 medfører, at estiske borgere kan logge på en computer,  
 hvor de end befinder sig i verden, og at de kan deltage i  
 valghandlingen. Borgerne logger ind via den personlige  
 nøglefil og kan stemme. Det er muligt for den enkelte at  
 stemme flere gange, men hver ny stemme erstatter den  
 forrige. Vi får en præsentation af esternes erfaringer fra  
 arbejdet med digitale valg. I Danmark har kommunerne  
 senest udviklet en valgløsning som skal understøtte den  
 administrative del af valghandlingen, men der er ingen  
 planer om at gennemføre digitale valg i Danmark. 
  
 Læs mere om i-voting her: 
 https://e-estonia.com/solutions/e-governance/i-voting/

 State Electoral Office:
 Toompea 1 
 10130 Tallinn

14.45 Pause og gåtur til næste oplæg (1 kilometer)

15.45 ”Health in the digital society”. Besøg hos Ministry of  
 Social Affairs til præsentation af Estlands erfaringer  
 med e-Health
 Estland har fokus på e-Health og muligheden for empo- 
 werment med ny teknologi. Vi besøger Estlands ministeri- 
 um for Social Affairs og Priit Tohver, som er specialråd- 
 giver indenfor e-services og innovation, giver os en præ- 

 sentation af deres arbejde med digital sundhed. I sessio- 
 nen hører vi om de estiske erfaringer med digitalisering  
 af de borgernære sundhedsopgaver, herunder særligt  
 med fokus på at give borgerne adgang til egne data. Est- 
 lands sundhedssystem er blevet revolutioneret med in- 
 novative digitale løsninger. Alle borgere i Estland, som har  
 været ved lægen, har en online e-Health journal, som kan  
 spores via det elektroniske ID-kort. Informationen opbeva- 
 res sikkert, og kan samtidig tilgås af autoriserede perso- 
 ner. Esternes erfaringer med E-health er interessante i  
 forhold til Danmark, hvor vi også har stort fokus på digital  
 sundhed samt muligheden for at give borgerne bedre ad- 
 gang til egne data. 

 Læs mere om Estlands arbejde med E-health: 
 https://www.himss.eu/himssblog/why-estonia-good- 
 place-ehealth-and-why-you-should-attend-ehealth-tallinn

17.15 Transport til hotel 
 Vi bliver afhentet af bussen

17.30 Pause. Mulighed for besøg på KGB-museum på  
 hotellet eller byrundtur
 Hotellet har en interessant historie. Under den kolde krig  
 havde den russiske efterretningstjeneste – KGB – en hem- 
 melig etage på hotellet, hvorfra de kunne spionere på de  
 udenlandske gæster. Etagen står intakt tilbage og giver et  
 indblik i fortiden. Læs mere om museet her:  
 https://www.visitestonia.com/en/hotel-viru-and-kgb- 
 museum

 Alternativt kan man besøge Tallinns gamle bydel, som lig- 
 ger i kort afstand fra hotellet. 

19.45 Vi går til restauranten (900 meter)

20.00  Middag på Leib Restoran
 Leib Restoran
 Uus 31, Tallinn 

FREDAG DEN 6. DECEMBER 2019

 Check ud fra hotellet
 Morgenmad på hotellet. Der serveres også morgenmad  
 på ambassaden 

08.15  Afgang fra hotellet
 Vi medbringer kufferter i bussen
 
08.30 Møde med Byrådsformand Tiit Terik
 Vi mødes med Byrådsformand Tiit Terik (læs mere om  
 Tiit Terik her: https://www.tallinn.ee/eng/Resume-of-Tiit- 
 Terik) til en drøftelse om kommunernes opgaver i Estland,  

 aktuelle prioriteringer i Tallinn kommune samt den digi- 
 tale dagsorden i kommunen. 
 Besøget foregår på den danske ambassade.
 Wismari 5
 15047 Tallinn

09.45 Transport til lufthavnen
 Vi bliver hentet af bussen

11.30 Hjemrejse fra Tallinn med Air Baltic (Fly nr. BT195)

12.25 Ankomst til Københavns lufthavn

Deltagere fra Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceud-valget:Mikke Dragmose-HansenJan PetersenWinni GrosbøllSteen VindumCarl Christian 	EbbesenThor TemteFrank Schmidt-HansenThomas Kastrup-LarsenDeltagere fra KL:Christian HarsløfHenrik ThomassenPia FærchSøren F. Bregenov
https://e-estonia.com/about-us/
https://e-estonia.com/solutions/healthcare/e-ambulance/
https://www.himss.eu/himss-blog/why-estonia-good-place-ehealth-and-why-you-should-attend-ehealth-tallinn
https://www.himss.eu/himss-blog/why-estonia-good-place-ehealth-and-why-you-should-attend-ehealth-tallinn
https://www.visitestonia.com/en/hotel-viru-and-kgb-museum
https://www.visitestonia.com/en/hotel-viru-and-kgb-museum
https://www.tallinn.ee/eng/Resume-of-Tiit-Terik
https://www.tallinn.ee/eng/Resume-of-Tiit-Terik
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