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Invitation til dialogmøde  
 

Har dine medarbejdere eller kolleger behov for overblik på tværs af it-systemerne? 

 

Med projekt SAPA ønsker KOMBIT at undersøge behov og muligheder for en it-løsning, 

der kan give borgere og kommuner hurtigt overblik over sager på tværs af ESDH- og 

fagsystemer. I november afholder KOMBIT, KL og de deltagende kommuner dialogmø-

der for at få input og viden om behov og ønsker. Vi håber, du har tid og lyst til at deltage.  

 

 

Hvorfor deltage i et dialogmøde? 

 

- Du får indflydelse på en ny fælleskommunal it-løsning 

- Du går i dialog med andre kommuner og KOMBIT  

- Du bidrager med viden om behov for overblik på tværs af it-systemer  

- Du giver dit bedste bud på en prioritering af, hvilke data fra hvilke systemer der 
er relevante i hvilke sammenhænge.  

Møderne er primært beregnet for chefer på socialområdet, børn & unge-området eller 

beskæftigelsesområdet, borgerservicechefer, it-chefer, digitaliseringschefer, projektlede-

re, udviklingskonsulenter eller toneangivende fagpersoner. 

 

Hvad sker der på dialogmødet? 
 

Vi ønsker et møde, hvor alle deltagere bliver aktiveret og involveret. Programmet er der-

for sammensat med et par korte plenumoplæg om baggrund, vision og processen, demo 

af prototype fra Odense Kommune samt nogle mini-workhops med fokus på: 

 
- Behov og funktionalitet  

- Arkitektur og løsninger 

- Tilslutning og økonomi 

 

 

Hvor og hvornår er dialogmøderne? 

 

- Den 7. november i København, Charlottehaven 

- Den 9. november i Horsens, Horsens Kommune  

- Den 10. november i Aalborg, DGI-huset 

 

Alle tre møder foregår i tidsrummet kl. 13.00 – 16.00. De nøjagtige adresser vil fremgå af 

bekræftelsen og er også at finde på www.kombit.dk/sapa 

Vi byder på en sandwich fra kl. 12.30.  



 

 Side 2/2 

Hvordan tilmelder man sig? 

 

Du tilmelder dig dialogmødet på KOMBITs hjemmeside www.kombit.dk/sapa, hvor du 

også kan læse mere om projektet. 

Tilmeldingsfrist er fredag den 28. oktober 2011. 

Vi opfordrer til, at I koordinere jeres deltagelse i mødet i kommunen. Det er ikke nødven-

digt at tilmelde mere end et par stykker. Efterhånden som projektet skrider fremad, vil vi 

føre en mere målrettet dialog med forskellige grupper i kommunen. 

 

Brug for flere oplysninger? 

Har du spørgsmål til arrangementet eller til projektet er du velkommen til at kontakte 

Morten Friis Dall på 29 28 25 88 eller mfd@odense.dk, eller Kenneth Møller Johansen 

på 24 96 26 38 eller kmj@kombit.dk. 

Vi ser frem til at komme i dialog med dig, så SAPA-projektet kan blive skåret til, og vi kan 

sikre, at vi sammen udvikler en løsning, der skaber værdi i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

Hvad er SAPA-projektet? 

 

SAPA er et KOMBIT-projekt, der netop er startet på at undersøge behov og muligheder 

for at udvikle en fælleskommunal it-løsning, der giver borgere og kommuner ”overblik på 

et øjeblik”. Projektet foregår i samarbejde med en række kommuner. 

 

Visionen er, at skabe et 360 graders overblik over relationer mellem borger og kommune 

– tilgængeligt på valgfri kanal for begge parter. Løsningen skal via et brugervenligt og 

fleksibelt overbliksbillede, der sammenstiller data på skærmen, give kommunens medar-

bejdere et hurtigt og godt overblik over borgerens sager på tværs af ESDH- og fag-

systemer. 

 

 

Om KOMBIT 

 

KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, ejet af KL. Vores vigtigste opgave er at sikre, at 

kommunerne skal have bedre og billigere adgang til it-løsninger. Det gør vi ved at samle 

indkøbskraften og forhandle løsninger og priser på vegne af kommunerne og ved at stå i 

spidsen for udvikling af fælleskommunale it-løsninger. 

 

Læs mere på www.kombit.dk 

OBS! KOMBIT inviterer også til et lignende arrangement på et andet projekt. I regi af 

Kontanthjælpsprojektet er ydelseschefer inviteret til idécamps d. 8. og 17. november i 

Roskilde og Fredericia. Læs mere på www.kombit.dk/kontanthjælp 
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