
 
 

 

Program – KOMBITs Kommunedage 25., 26. og 27. januar 2016 
 

8.30-9.00 Tjek-ind og morgenmad 

9.00-9.10 Velkomst og introduktion til dagen 

 

9.10-9.45 KOMBIT – status og portefølje 

Adm. direktør i KOMBIT, Thomas Christiansen, gør status over den rejse, KOMBIT har været 

på frem til nu. Derefter gennemgår projektdirektør Peter Egelund KOMBITs projektportefølje 

og fortæller om det igangværende monopolbruds tidsplaner, implementering og udrulning, 

grunddata og Skolesamarbejdsplatformen mm. 

Oplægsholder: Adm. direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Egelund 

 

9.45-10.15  UDK – status og portefølje 

 

Underdirektør Hans Christian Jelstrup fra UDK gennemgår UDK’s samlede portefølje af 

løsninger og giver status på konkurrenceudsættelsen af Barseldagpenge mv. 

 Oplægsholder: Underdirektør i UDK, Hans Christian Jelstrup 

10.15-10.30 Pause 

10.30-11.00 Økonomien i monopolbruddet 

 

På oplægget gennemgår Poul Christiansen hvad er inklusiv og eksklusiv. per system i de 

udmeldte 25 % besparelse på it-omkostninger? Der gives en opdatering på udfasningen af 

KMD’s forudsætningssystemer, en opgørelse af monopolbruddet og sluttelig en opdatering af 

Bornholms regionskommunes regneark fra seneste Kommunedage med en 

helhedsbetragtning på gevinster og indsats. 

Oplægsholder: Vicedirektør Poul Christiansen 

11.00-11.30 Monopolbruddet: Hvordan gribes implementeringen an? 

Monopolbruddet består af fire forskellige løsninger, der skal implementeres i et marked med 

forskellige behov og ressourcer. Oplægget adresserer, hvordan opgaven gribes an og 

hvordan leverandører og KOMBIT støtter op om implementeringen. 

Oplægsholder: Implementeringschefkonsulent Eva Beim 

  



 
 

11.35-12.15 Monopolbrud og it-infrastruktur: Hvem gør hvad? 

 

It-infrastruktur, it-miljø, rammearkitektur, serviceplatform, støttesystemer, integrationer, 

snitflader, integrationsvilkår, tilslutningsaftaler med meget mere. Begreberne er mange, men 

hvordan hænger det hele sammen? Hvad forventer KOMBIT, at kommunerne gør ift. de mere 

tekniske aspekter af gennemførelse af monopolbrudsprojekterne? Og hvad kan kommunerne 

forvente, at KOMBIT gør? Hvilke beslutninger skal træffes, og er der behov for særlige 

investeringer for en succesfuld gennemførelse af monopolbruddet?  

Oplægsholder: Projektleder Kenneth Møller Johansen 

12.15-13.00 Frokost 

13.05-13.55 SPOR 1: Sådan støtter KOMBIT kommunernes arbejde med gevinstrealisering  

på KY og KSD 

 

Gevinsterne kommer ikke af sig selv. Hør om udfordringer med gevinstrealisering og om 

behovet for lokale tilpasninger, engagement, viden og ikke mindst fastholdelse. Vi fortæller 

om den proces og de værktøjer, KOMBIT og leverandørerne har udarbejdet, som skal 

understøtte kommunerens arbejde med gevinstrealisering på henholdsvis KSD og KY. Der vil 

være mulighed for at drøfte udfordringerne med gevinstrealisering i grupper/netværk. 

Oplægsholdere: Implementeringskonsulent Mie H. Rasmussen og forretningsudvikler Steen 

Pedersen 

 

 SPOR 2: Støttesystemerne – fra tanke til handling 

Projektleder Kenneth Møller Johansen giver en status på STS-projektet, herunder tidsplaner 

og perspektiver i forhold til monopolbrudsløsningerne og andre fælleskommunale systemer, 

der skal anvende støttesystemerne. Oplægget fortæller desuden om implementering af STS 

og de opgaver, som kommunerne allerede nu kan begynde at tage hul på i forbindelse med 

Støttesystemerne Administrationsmodulet, Organisation og Klassifikation.  

Oplægsholdere: Projektleder Kenneth Møller Johansen, implementeringskonsulent Peter 

Hansen og konsulent Martin Scheil Corneliussen 

13.55-14.15 Pause 

14.15-14.55  CPR/CVR-projektet: Arbejdet med udfasning af betaling til kopidata,  

herunder P- og V-data 

 

CPR/CVR-projektet rummer et meget stort økonomisk potentiale, men det forudsætter at 

kommunerne også selv arbejder med at få udfaset brugen kopidata herunder af P- og V-data i 

deres løsninger. Projektleder Mette Kurland fortæller om baggrund og mål med projektet, 

hvilke aktiviteter KOMBIT arbejder med i øjeblikket, og hvordan KOMBIT støtter op om 

kommunernes arbejde. Desuden vil kommunale repræsentanter fortælle, hvordan de har 

grebet arbejdet an, hvilke udfordringer de har mødt i arbejdet, og de videregiver de foreløbige 

erfaringer.  

 

Oplægsholdere: Projektleder Mette Kurland, KOMBIT. Jesper Norup, Århus kommune 

(Aalborg), Michael Breuning, Odense kommune (Middelfart) og Jonas Gundersen Lundberg, 

Bornholms regionskommune (København) 



 
 

 

15.00-15.30  Kontrakter, leverandører og forhandlinger 

Kommunerne får stadigt flere og mere komplekse opgaver med styring af kontrakter.          

Kommunernes Videncenter i KOMBIT har samlet forskellige gode råd sammen fra 

kommunerne og lagt dem på KOMBITs hjemmeside. Jesper Seidler og Flemming Heilberg fra 

KOMBIT giver et overblik over, hvad man kan finde i Videncentret og giver råd om 

forhandlinger og planlægningsprocesser. 

 Oplægsholdere: Chefforhandler Flemming Heilberg og markedschef Jesper Seidler  

  

15.30-16.00  Sikker drift i et marked med flere leverandører   

 

Kommunerne har igennem mange år haft KMD som eneleverandør på de kritiske it-løsninger. 

Den situation står nu for at ændre sig i takt med, at løsningerne i fremtiden skal leveres og 

driftes af forskellige leverandører. Det stiller naturligvis en række anderledes krav til 

kommunerne og leverandørerne. KOMBITs forvaltningsdirektør, Søren Kromann, vil i dette 

indlæg fortælle om KOMBITs arbejde med at sikre kommunerne det rette, såkaldte 

’multivendor,’ setup omkring den fælleskommunale infrastruktur samt de store fagløsninger.  

 Oplægsholder: Forvaltningsdirektør Søren Kromann 

  

16.00  Tak for i dag 

 


