Program for Kommunedagen den 18. november 2020

09.00 - 10.00

Velkommen og status på monopolbrudsprojekter og -økonomien
V. Peter Egelund, projektdirektør i KOMBIT
Efter en kort velkomst gør Peter status på KOMBITs portefølje af projekter i
monopolbruddet,
herunder
tidsplaner,
leverandørsamarbejder
og
økonomien.

10.15 – 11.20 Fremtidens digitalisering i kommunerne
V. Christian Harsløf, direktør i KL
Kommunerne har drevet en stor digital udvikling i de sidste mange år. Med
monopolbruddet har kommunerne og KOMBIT blandt andet etableret en
fælleskommunal infrastruktur, som er kommunernes fælles spilleplade for
digitalisering.
I 2020 udløber de igangværende fælleskommunale og fællesoffentlige
digitaliseringsstrategier. Tiden er derfor inde til at se på, hvad de næste skridt
skal være i arbejdet med digitalisering, teknologi og data. Herunder også
hvilken rolle den fælleskommunale infrastruktur skal spille for kommunerne.
KL’s direktør for digitalisering Christian Harsløf kommer med sine bud på den
fremtidige retning for digitalisering, og der bliver mulighed for at stille
spørgsmål i slutningen af oplægget.

11.35 – 12.45 Digital transformation – et topledelsesperspektiv
V. Eik Møller, Kommunaldirektør i Ballerup Kommune
Digitalisering og digital transformation fylder i tiltagende grad i kommunerne.
Der er mange forudsætninger for at lykkes med digital transformation. En af
de centrale forudsætninger er, at der er det fornødne topledelsesfokus.
På dette oplæg vil Eik give sit bud på, hvordan han arbejder med digitalisering
og digital transformation i Ballerup Kommune.

Oplægget vil bl.a. komme omkring, hvordan man italesætter en brændende
platform for digitalisering, så emnet kommer på dagsordenen lokalt.
Derudover vil der komme bud på forventningerne til kommunernes digitale
fremtid, herunder hvilken værdi kommunerne kan opnå ved den
fælleskommunale infrastruktur og ny teknologi. Endelig kommer der bud på,
hvordan man kan understøtte et tættere samarbejde mellem it/digitalisering
og fagområderne.

13.15 – 14.15 Den fælleskommunale infrastruktur i en kommunal hverdag
V. Søren Kromann, forvaltningsdirektør og Johanne Strabo Svendsen,
vicedirektør for jura, kontraktstyring og informationssikkerhed i KOMBIT
Et stigende antal af kommunernes fagløsninger anvender den
fælleskommunale infrastruktur – og for nylig er også de to store it-løsninger,
Kommunernes Sygedagpengesystem og Kommunernes Ydelsessystem,
taget i brug. Kommunernes komplekse it-landskab af lokalt indkøbte
løsninger og monopolbrudsløsninger er kernen i den kommunale hverdag,
hvor sikker og stabil drift er afgørende for, at løsningerne kan understøtte den
kommunale sagsbehandling.
Det meste af tiden fungerer it-løsningerne uden problemer, men der opstår
også situationer, hvor løsningerne pludselig fejler – og hvad gør man så? I
oplægget fortæller vi, med udgangspunkt i cases fra KOMBIT-løsninger, om
det ”kædeansvar”, der træder kraft, når der er fejl eller driftsforstyrrelser i en
KOMBIT-løsning eller i den fælleskommunale infrastruktur, der påvirker de
løsninger, der integrerer til infrastrukturen. Hvem henvender sig hvor og
hvornår, og hvad er processen, SLA’er m.v. for fejlretning, før der atter er
sikker og stabil drift? Hvor ligger det juridiske ansvar, når en fejl på en
KOMBIT-løsning påvirker kommunens øvrige systemportefølje og
samarbejde med fx tredjepartsleverandører?

14.30 – 15.30 Status på KOMBITs øvrige projektportefølje og nye projekter
V. Poul Ditlev Christiansen, markedsdirektør i KOMBIT
Status på porteføljen af øvrige projekter, herunder nye projekter og andre
områder KOMBIT beskæftiger sig med.

