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Program for Kommunedagene 19. og 20. november 2019 

8.30-9.00 Ankomst, navneskilte og morgenmad 

9.00-9.10 Velkommen og program 

 Ved kommunikationschef Nils Thor Rosted 

9.10-10.00 Status på monopolbrudsprojekter og -økonomien 

 Ved projektdirektør Peter Egelund 

Status på KOMBITs portefølje af projekter i monopolbruddet, herunder 

tidsplaner, leverandørsamarbejder og økonomien. 

10.00-10.15 Status fra UDK 

Ved Kenn Fogelstrøm, afdelingschef og styregruppeformand for 

pensionsprojektet. 

 

Status på den kommende idriftsættelse af det nye Pensionssystem, samt 

status og gennemgang af UDK’s konkurrenceudsættelsesprogram. 

10.15-10.40 Status på KOMBITs øvrige eksisterende projektportefølje 

 Ved vicedirektør Poul Ditlev Christiansen 

Status på porteføljen af øvrige projekter, herunder tidsplaner og 

leverandørsamarbejder. 

10.40-10.55 Pause 

10.55-11.30 KOMBIT på kogepladen 

Som vanligt stiller KOMBIT op til en spørgsmål-svar seance. Her kan 

kommunerne stille spørgsmål til KOMBITs repræsentanter på scenen. 

11.30-12.00 Realisering af infrastrukturen i Odense Kommune 

Ved Kristian Buhl Hansen, chef for Digitalisering og Arkitektur i Odense 

Kommune 

Odense Kommune fortæller, hvordan de har taget den 

Fælleskommunale Infrastruktur i brug. Herunder hvordan de organiserer 

sig, hvilke nye opgaver der følger med og endelig kommer de med nogle 

bud på, hvordan infrastrukturen kan udbygges, så kommunerne kan få 

yderligere værdi af den. 

12.00-13.00 Frokost 
 
13.00-14.00 Workshop: Kom videre med den fælleskommunale infrastruktur 
 Ved chefkonsulent Mette Vinther Poulsen og projektchef Sisse Bang 

Kommunens betaling for den fælleskommunale infrastruktur starter 1/1-

2020 og på workshoppen arbejder vi med kommunens udbredelse af 

den fælleskommunale infrastruktur til egen systemportefølje. Vi sætter 



 

KOMBIT A/S   Halfdansgade 8   2300 København S   Tlf 3334 9400   www.kombit.dk   kombit@kombit.dk   CVR 19 43 50 75 Side 2/2 

særlig fokus på kommunens arbejde med at sætte retning og mål, 

strategier for udbredelse, organisering, drift/forvaltning og opgaver der 

skal løftes og håndteres såsom fx brugeradministration, KLE-

opmærkning mm. Endeligt ser vi nærmere på hvor og hvordan, 

kommunerne kan samarbejde og udnytte fælleskommunale netværk og 

samarbejder. 

14.00-14.20 Pause 

14.20-15.20 Workshop del 2: Kom videre med den fælleskommunale 

infrastruktur 

15.20-15.30 Tak for i dag 

 

 

  


