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13:30 - 13:45 Velkomst og det nye digitaliseringspartnerskab v/ Christian Harsløf, direktør, KL
Regeringen har lanceret et digitaliseringspartnerskab, der skal levere anbefalinger til, hvordan Danmark og danske virksomheder kan udnytte
digitaliseringen. Med i partnerskabet er repræsentanter fra erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og førende eksperter, og tanken er, at
anbefalingerne skal bruges som indspil til regeringens kommende digitaliseringsstrategi.

KL har med glæde sagt ja til at indgå i partnerskabet og ser frem til at bringe de mange kommunale erfaringer med digitalisering ind i arbejdet.

Samtidig arbejder KL aktivt videre på Kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2015, som bidrager med konkrete løsninger til, hvordan vi
fortsat kan få gavn af den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores
velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet.

På dette Dialogforum giver KL et markedsrettet perspektiv på digitaliseringsprogrammet og inviterer markedet til at give input til det
fremadrettede arbejde.

13:45 - 14:30 Delprogrammerne under KL’s Digitaliseringsprogram 2021-2015
Kommunernes digitaliseringsprogram består af seks delprogrammer, der tilsammen sætter konkrete initiativer bag kommunernes vision på
det digitale område. 

I separate breakout sessioner giver programlederne et markedsrettet perspektiv på de enkelte delprogrammer med efterfølgende Q&A. Som
Dialogforum deltager logger du på den session, der har din interesse. Du kan orientere dig i delprogrammerne på denne side: 
shorturl.at/gtwFH

Herefter opsummerer KL i plenum de væsentligste punkter fra breakout sessionerne.

14:30 - 14:45 Digitaliseringsmessen og Kommunernes Digitaliseringstræf 2021 v/ Frederikke Wejen Jensen,
konsulent, KL og Jan Struwe Poulsen, vicekontorchef, KL
Den 30. september afholdes Digitaliseringsmessen’21 i Odense. Messen er et årligt samlingspunkt og tiltrækker normalt omkring 1800
deltagere. KL orienterer om de foreløbige planer for årets messe, og tager imod input til det videre arbejde.
Den 22. juni afholdes Kommunernes Digitaliseringstræf 2021 i København. KL orienterer bl.a. om mulighederne for at deltage med stande på
træffet.

14:45 - 15:00 Pause

15:00 - 15:45 Den gode markedsdialog
Hvordan opnår man en god markedsdialog og hvilke rammer for dialog, giver lovgivningen mulighed for? KL inviterer til en strategisk drøftelse
af hvad der karakteriserer den gode markedsdialog og hvordan man understøtter den.

15:45 - 15:55 Kommunernes Teknologiradar 2021 v/ Frederik Nordentoft Andersen, chefkonsulent i Innovations-og
Teknologienheden, KL
Her præsenteres den opdaterede version af Kommunernes Teknologiradar, som er et digitalt værktøj, som viser forskellige teknologiers
modenhed i kommunerne. Tekno-logiradaren giver et overblik over, hvilke teknologier, der er relevante og modne til implementering eller
afprøvning, og hvilke man blot skal holde øje med eller afvente yderligere modning af.

15:55 - 16:00 Afrunding på dagen v/ Ghita Thiesen, kontorchef, KL

16:00 - 16:05 Tak for i dag
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