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KL’s Center for Digitalisering og Teknologi udbyder en lang række kurser, netværk og konferencer indenfor digitalisering og teknologi.
Gå på opdagelse i alle arrangementer i denne oversigt, og klik på ”læs mere” hvis du vil læse hele invitationen til de enkelte arrangementer

KURSER
KURSUS OM
DATAKONSULENTENS
VÆRKTØJSKASSE
Med kurset ”Datakonsulentens værktøjskasse” får du, som analytiker, fyldt værktøjskassen op med konkrete redskaber, der styrker dit arbejde med data, herunder fokus på
udvikling af effektiv ledelsesinformation. Kurset bygger på solid teori på området, men
gennemføres med øje for praktikeren. Ambitionen er at du efter kurset kan omsætte
læring, øvelser, tips og tricks fra kurset i din hverdag.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/datakonsulentensvaerktoejskasse2021

KOMMUNERNES
IT-PROJEKTLEDERUDDANNELSE
Kommunernes it-projektlederuddannelse er en skræddersyet uddannelse til kommunale it-projektledere. Uddannelsen sætter fokus på, hvordan du som projektleder planlægger, leder og færdiggøre it-projekter til tiden, inden for budgettet og med den rigtige
kvalitet.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/itprojektleder2021

JOURNALISERING,
KLE OG SAGSDANNELSE
Alle kommuner er underlagt journaliseringspligt efter offentlighedsloven og skal desuden opfylde en række dokumentationskrav.
KL Emnesystematik (KLE) er et redskab til systematisk journalisering og identifikation
af sager og dokumenter i hele den kommunale forvaltning, og kan bidrage til sikker
myndighedsdrift.
KL udbyder derfor et kursus i journalisering med KL Emnesystematik (KLE) og sagsdannelse, herunder enkeltsagsprincippet og den tilhørende forvaltningslovgivning

Læs mere her: www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/
kurser-netvaerk-temadage-og-konferencer/kurser-og-uddannelse/
kursus-i-journalisering-kle-og-sagsdannelse/

KURSUS OM GODE
ARBEJDSGANGE
Bedre processer og arbejdsgange hæver jeres kommunale forvaltning fra god til fremragende. Ny lovgivning og mere digitalisering stiller store krav til arbejdsgangene.
Hvorfor ikke samle og uddanne jeres eget interne hold af proceskonsulenter? Med KL’s
skræddersyede kursus til kommunens eget procesteam løfter I jeres fælles faglighed og
tager afsæt i jeres egen lokale viden og årelange erfaring i kommunen. Sammen skaber
I succesen.

Læs mere her: www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-ogteknologi/kurser-netvaerk-temadage-og-konferencer/kurser-og-uddannelse/
kursus-om-gode-arbejdsgange/

KOMMUNERNES
ARBEJDSGANGSUDDANNELSE
Processer og arbejdsgange ligger til grund for det daglige arbejde i kommunen. Forandringer i Kommunen - organisationsændringer, implementering af it-systemer, krav til
robotter, krav til måder at arbejde på udløser behov for analyse og redesign af arbejdsgangene.
KLAR-metoden (Kommunernes Lean og Arbejdsgange) er en metode udviklet i KL, som
kan rumme store som små projekter.
Metoden understøtter en kultur med øje for løbende forbedringer. En metode med
fokus på inddragelse og involvering af de virkelige eksperter – fageksperterne. Fageksperterne er dem, som udfører arbejdsgangene i dagligdagen.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/kommunernesarbejdsgangsuddannelse2021

SCRUM OG AGILE PROJEKTER
I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV
Det agile handler om at være ”parat til forandring hurtigt og hele tiden”. Men ud over
hastighed og forandringsparathed så viser agile metoder sig at være mere produktive,
give større motivation, og bedre udførelse af strategier end traditionelle metoder.
Den mest udbredte metode hedder Scrum. Her arbejder man i korte iterationer på 2-3
uger i selvstyrende grupper. Ved slutningen af hver iteration leverer man noget færdigt
der kan bruges og give værdi lige nu.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/scrum2021

KURSUS OM INTELLIGENT
AUTOMATISERING MED RPA
Nye teknologier som Robotic Process Automation og Machine Learning strømmer ind
over kommunerne. I KL tror vi på, at disse teknologier kan være med til at hjælpe med
nogle af de udfordringer, vi står over for i fremtiden. Men det kræver, at vi forstår og
mestrer de nye digitale teknologier i praksis. For at ruste kommunerne til den digitale
fremtid tilbyder vi derfor et nyt kursus i intelligent digital automatisering, hvor fokus
primært er på, hvordan man arbejder med data og de nye teknologier i praksis.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/rpa2021

KOMMUNERNES ARKITEKTURSTYRINGSUDDANNELSE
På kurset får deltagerne lejlighed til at arbejde med arkitekturstyring i form af arkitekturmæssige problemstillinger, som vil tage udgangspunkt i forskellige it-anskaffelser
i en kommune. Der er særlig fokus på at udnytte den fælleskommunale og den lokale
infrastruktur for at mindske den tekniske gæld både ifm. de enkelte anskaffelser og den
løbende optimering af den samlede systemportefølje.
Kursets primære formål er at sætte deltagerne i stand til at tage fat på opgaven med at
skabe overblik og sætte retning for digitaliseringen i egen kommune gennem systematisk og transparent arkitekturstyring.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/arkitekturstyring

MASTERCLASS
OM ANSKAFFELSE AF IT
Alle kommuner mærker i disse år, hvordan kompleksiteten stiger, hver gang der skal
forhandles nye it-løsninger ind til kommunen. Jura, teknologi, forhandlingsteknik, økonomi og digital strategi for jeres systemlandskab skal gå op i en højere enhed, og der er
både politiske og administrative krav om et godt forhandlingsresultat –hver gang.
Masterclass om anskaffelse af it involverer dig på baggrund af din kommunale virkelighed, og du kommer til at prøve teorier og metoder af undervejs sammen med dine
meddeltagere. Alt sammen under vejledning af fagligt stærke og klart kommunikerende oplægsholdere og facilitatorer.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/masterclass-it-anskaffelser

DIGITALISERINGSKONSULENTEN
Hvordan lykkes digitaliseringskonsulenten i krydspresset mellem rollen som driver af
digitalisering og brobygning til fagforvaltningerne og deres opgaveløsning?
Formålet med internatet er, at vi sammen bliver skarpere på rollen som digitaliseringskonsulent. Hvad er kravene i dag og hvordan håndteres de bedst muligt i en organisation med mange interesser og hensyn? Hvordan er rollen i forandring? Hvad er der i
vores værktøjskasse som digitaliseringskonsulenter, og hvordan holder man sig opdateret på, hvad der sker i den rivende udvikling?

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/digitaliseringskonsulent

TODAGES KURSUS OM
GEVINSTDREVNE PROJEKTER
I KOMMUNERNE
Et projekt er tidsbegrænset. Men det er først efter projektet, at de største forandringer
skal ske, og gevinsterne hentes hjem. Her er der ofte et uklart ansvar og manglende opfølgning.
KL’s todages kursus om gevinstdrevne projekter i kommunerne giver blandt andet metoder og faglig kompetence til at hjælpe styregruppe, projektejere og brugere til at blive
knivskarpe på mål og gevinster, på de nødvendige forandringer og succeskriterier for
leverancer.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/kursusgevinstdrevneprojekter

KURSER OM POWER BI DESKTOP
OG BUSINESS INTELLIGENCE
I EXCEL
KL udbyder i samarbejde med INNOVATE to to-dages kurser målrettet medarbejdere i
kommunerne, der arbejder med dataanalyse og BI. Underviser på begge kurser er Jørgen Koch fra INNOVATE. Jørgen er en meget erfaren og pædagogisk underviser. Begge
kurser afholdes som fysiske kurser i gode undervisningslokaler og lækker forplejning i
KL-Huset i København.

Læs om Power BI Desktop her: https://tilmeld.kl.dk/powerbidesktop
Læs om Business Intelligence i Excel her: https://tilmeld.kl.dk/excelbusinessintelligence
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NETVÆRK
KL’S NETVÆRK OM DATAANALYSE
OG BUSINESS INTELLIGENCE
KL’s netværk om dataanalyse og Business intelligence har til formål at understøtte kommunernes kontinuerlige arbejde med at få de data, man har til rådighed, til at skabe
værdi i organisationen fx ved at understøtte ledelse og styring.
I netværket får du den nyeste viden om arbejdet med data, konkret inspiration fra
andre kommuner og eksperter samt nye værktøjer til dels at gentænke eksisterende
datarapporter og dasboards, og dels at finde nye veje. Derudover giver netværket plads
til et fortroligt rum, hvor du kan møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og
inspiration til arbejdet med data.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/dataanalyseogbusinessintelligence

KOMMUNERNES IT-PROJEKTLEDERNETVÆRK 2022
Arbejder du som it-projektleder i en kommune? Savner du at sparre med andre i
samme funktion? Så bliv en del af Kommunernes it-projektledernetværk som faciliteres af KL’s Center for Digitalisering og Teknologi i et stærkt samarbejde med professor
Jan Pries-Heje fra Roskilde Universitet og KIT@
Kommunernes it-projektledernetværk har til formål at skabe et forum, som understøtter drøftelser af metoder og udvikling inden for it-projektledelse på et fortroligt og fagligt niveau.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/it-projektleder

KL’S JOURNALISERINGSNETVÆRK 2021
Arbejder du med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune,
giver support til dine kolleger i deres brug af KLE eller har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af de tværgående processer? KL’s journaliseringsnetværk giver dig
mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et
fortroligt rum.
Deltagelse i netværksmøderne vil dels give ny og praktisk viden om journalisering,
ESDH og brug af KLE og dels give inspiration til håndtering af journaliseringsopgaven;
erfaringer og inspiration, som man kan bruge i sin egen praksis og formidle videre til
kollegerne derhjemme.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/journalisering2021/conference

NETVÆRK FOR RPA
OG AUTOMATISERING
KL har oprettet et netværk for Robotic Process Automation (RPA) og automatisering.
Netværket mødes i 2021 både virtuelt og fysisk.
I KL’s netværk for RPA og automatisering mødes kollegaer, der alle er involveret i automatiseringen af manuelle processer. Formålet er erfaringsudveksling, vidensdeling og
inspiration til at komme i gang med automatiseringen af manuelle arbejdsprocesser.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/excelkurser2021

KOMMUNERNES
IT-ARKITEKTURNETVÆRK
Kommunernes it-arkitekturnetværk er et vigtigt forum, hvor vi udveksler konkrete erfaringer og viden om den fælleskommunale rammearkitektur.
Kommunernes it-arkitekturnetværk blev søsat i efteråret 2016 og fik straks succes med
at bringe kommunale digitaliseringsfolk sammen for at blive klogere på it-arkitektur i
praksis.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/itnetvaerk2021

KONTROLFORUM
Kontrolforum har til formål at formidle ny viden og skabe rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne. Netværket blev etableret i 2016, og har siden
haft meget stor opbakning fra kommunerne. Netværket fortsætter i 2020.
Kontrolforum udgør en faglig ramme, der har til formål at formidle ny viden, skabe
rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne samt at sætte aktuelle
faglige udfordringer og løsninger på dagsordenen.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/kontrolforum2020/om-kontrolforum-2020.html

NETVÆRK FOR DIGITALE
POLITIKKER, STRATEGI
OG FORANKRING
I netværket stiller vi skarpt på, hvordan de kommunale organisationer kan arbejde
med digitale strategier og forankringen af dem og samtidig udnytte de digitale løsninger, som løftes enten fælleskommunalt eller fællesoffentligt.
Fokus bliver fælles drøftelser og sparring med kollegaer i andre kommuner om bl.a.
overvejelser om tilgangen til fælles strategiske indsatser og prioriteringer og konkrete
tværgående digitaliseringstiltag samt hvordan politikker og strategier kan forankres i
organisationen.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/netvaerkstrategiogdigitalpolitik

DIALOGFORUM FOR
IT-LEVERANDØRER
OG KONSULENTHUSE
I KL værdsætter vi en løbende dialog med it-leverandører og konsulenthuse om digitaliseringen af kommunerne. Derfor har vi etableret Dialogforum med to årlige dialogmøder. Her kan I som konsulenthus eller it-leverandør til kommunerne hente den nyeste inspiration til jeres forretning. Dialogforum er stedet, hvor I får den seneste viden i
relation til jeres kommunale kunders it-behov. I Dialogforum går vi tæt på emner som:
it-strategi, kommunernes indkøb af it og konsulentydelser, fællesoffentlig og fælleskommunal, rammearkitektur. sikkerhed - og andre aktuelle og relevante emner.

Læs mere her: www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitaliseringog-teknologi/kurser-netvaerk-temadage-og-konferencer/netvaerk/
dialogforum-for-it-leverandoerer-og-konsulenthuse/

NETVÆRK FOR
OPKRÆVNING OG INDDRIVELSE
Kommunernes nye udviklingscenter, Komponent, faciliterer sammen med KL Netværk
for opkrævning og inddrivelse. Find mere information om tilmelding, datoer mv. for
netværket her.
Netværk for medarbejdere og ledere i kommunerne, der arbejder med opkrævning og
inddrivelse har fortsat åbent for tilmelding til møderne i 2021.

Læs mere her: www.cok.dk/netvaerk-indenfor-opkraevning-inddrivelse

VIDENCENTER MEETUP
Videncenter Meetup er en webinarrække, der giver jer mulighed for løbende at få tanket ny viden og inspiration om digitale temaer og nye teknologier og deres anvendelse
i kommunerne. I bliver samtidig en del af et virtuelt kommunalt netværk, hvor I kan
dele viden og høre andre kommuners erfaringer og input.
På webinarerne formidler KL, kommuner og eksperter fx fra KOMBIT eller Komponent viden om digitale temaer med afsæt i konkrete cases, redskaber og analyser, som
er direkte anvendelige i kommunerne.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/meetupabb
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KONFERENCER
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
måder 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.
Gennem debat, erfaringsudveksling og deltagerinddragelse sætter konferencen fokus
på, hvordan vi kan blive bedre til at kommunikere om digitalisering, og hvordan HRfunktionen kan være på forkant i den digitale kommune/region.

Læs mere her: https://tilmeld.kl.dk/digitaliseringhandlerommennesker

