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Dagens program for Dialogforum 2. maj 2022 

 

09.00 – 

09.20 

Velkomst og nye strategier  

v/ Christian Harsløf, Direktør, KL 

Arbejdet med digitale strategier i den offentlige sektor er præget af høj aktivitet: Regeringen er 

på vej med en national digitaliseringsstrategi, baseret på anbefalingerne fra 

digitaliseringspartnerskabet. Sideløbende arbejder staten, kommunerne og regionerne på en 

fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Endvidere vil KL’s kommende nye bestyrelse arbejde 

strategisk og politisk med det digitale område. 

 

09.20 – 

09.35 

Markedets perspektiv på strategierne   

v/ Maria Damborg Hald, Direktør for Public Sector, på vegne DI Digital og IT-

Branchen 

It-markedets perspektiv på arbejdet med digitale strategier. 

 

09.35 – 

10.00 

Dialog om strategierne  

v/ Jan Struwe Poulsen, Vicekontorchef, KL 

Med udgangspunkt i oplæggene fra Christian Harsløf og branchen ønsker KL markedets 

refleksioner og spørgsmål om de strategiske linjer for arbejdet med digitalisering og 

teknologi i kommunerne, fx hvordan kan vi bruge strategierne i arbejdet med at løse de 

samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor? 

 

10.00– 

10.15 
Netværkspause  

 

10.15– 

10.35 

Den fælleskommunale datastrategi v/ Gitte Duelund Jensen, 

Programchef, KL 

Som led i Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 har delprogram 5: Bedre 

velfærd og styring med data formuleret en fælles datastrategi på tværs af kommunerne. 

Datatstrategien er godkendt af KL’s nuværende bestyrelse. Formålet med strategien er at 

opstille nogle principper og målsætninger for, hvordan kommunerne bedst kommer videre 

med de vigtigste dele af dataudviklingen og -anvendelsen. Man kan læse strategien 

her: www.kl.dk/data 

 

  

http://www.kl.dk/data
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10.35 – 

11.15 

Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) 

v/ Rikke Thorlund Haahr, chefkonsulent, CO-PI, Center for Offentlig-Privat 

Innovation 

Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) er et nationalt center skabt af regeringen, 
KL og Danske Regioner. Centret skal bidrage til at styrke den offentlige sektors 
innovationskapacitet og evne til at udvikle og genbruge værdifulde innovative løsninger på 
tværs af den offentlige sektor. 

Det skal blandt andet ske gennem udvikling af en mere udfordringsbaseret tilgang til 
indkøb, herunder særligt i forhold til løsninger, der anvender ny eller kendt teknologi, og 
en tværoffentlig skalering heraf, så den offentlige efterspørgsel i højere grad bliver en 
driver for innovation – også hos virksomhederne. CO-PI skal samtidig bidrage til udvikling 
af finansieringsmodeller for modnings- og udviklingsopgaver. 

 

11.15 – 

11.30 
Netværkspause 

 

11.30 – 

11.50 

Nyt fra KOMBIT 

v/ Inge Speiermann-Vognsen, Markeds- og innovationschef, 

KOMBIT  

 

11.50 – 

12.10 

Den kommende SKI 02.19 rammeaftale 

v/ Allan Schiellerup Bager, Chefkonsulent, SKI & Anja Hyltoft Lodberg, 

Kontraktansvarlig, SKI 

SKI arbejder netop nu på en opdatering af rammeaftale 02.19. Der er fokus på, at det 

skal være nemmere for de offentlige indkøbere og leverandører at bruge aftalen – fx 

kigger SKI på mulighederne for at styrke konkurrencen yderligere og at forbedre 

miniudbudsmulighederne. 

 

12.10 – 

12.25 

Nyt fra KL 

KL orienterer om aktuelle og kommende tiltag. 

 

12.25  
Afrunding og tak for i dag  

V/ Ghita Thiesen, Kontorchef, KL 

 

 


