
Program for Kommunedagene 23. og 24. november 2021 

 

 

8:30 - 9:00 Ankomst, navneskilte og morgenmad 
 

9:00 - 9:10 Velkommen og dagens program 
Ved chefkonsulent Jakob Volmer 
 

9:10 - 9:30 Status på monopolbrudsprojekterne 
Ved projektdirektør Peter Egelund 
 
Status på KOMBITs portefølje af projekter i monopolbruddet, herunder 
ibrugtagningen af KY og KSD. 
 

9:30 - 9:50 Status på KOMBITs øvrige produktportefølje 
Ved markedsdirektør Poul Ditlev Christiansen 
 
Status på KOMBITs øvrige produktportefølje og seneste 
brugertilfredshedsundersøgelse. 
 

9:50 - 10:10 KOMBIT nu og fremover 
Ved adm. direktør Thomas Christiansen 
 
Monopolbruddet er tæt på at være gennemført og KOMBIT er i gang med 
en transformation – med fokus på forvaltning af den kommunale it-portefølje 
og på at skabe en endnu bedre it-understøttelse af den kommunale 
forretning. Thomas Christiansen fortæller om KOMBITs rejse og de 
indsatser, der skal sikre, at KOMBIT også fremover skaber størst mulig 
forretningsmæssig værdi for kommunerne. 
 

10:10 - 10:25 Pause 
 

10:25 - 10:45 Hvordan kan vi realisere mere forretningsværdi af de it-systemer, som 
kommunerne har hjemtaget ejerskabet af? 
Ved It- og Digitaliseringschef Poul Venø, Herning Kommune, og 
markedsdirektør Poul Ditlev Christiansen 
 
Kommunerne har hjemtaget ejerskabet for de kommunale it-løsninger. Hvad 
betyder det, og hvilke erfaringer har kommunen og KOMBIT fået? Slutter 
implementeringen med udrulningen af en it-løsning og hvordan sikrer vi, at 
vi fortsat kan høste værdi af de nye løsninger? 
 

10:45 - 11:05 Gruppereflektioner over den fremadrettede implementeringsindsats 
Ved Jakob Volmer 
 
Hvilken rolle spiller kommunernes digitaliseringsafdelinger i 
implementeringen og værdijagten? Og hvordan kan KOMBIT bedst hjælpe 
fremover? 
 



11:05 - 11:30 Opsamling i plenum 
Ved Poul Venø, Poul Ditlev Christiansen og Jakob Volmer 
 
Vi samler op fra gruppereflektionerne og varmer op til eftermiddagens 
program 
 

11:30 - 12:30 Frokost 
 

12:30 - 13:15 Nyt syn på It-forandringsledelse 
Ved Louise Harder Fischer, forsker ved ITU, og implementeringschef Mie 
Holmsgaard Rasmussen, KOMBIT 
 
Louise Harder Fischer fra ITU indleder med at scenen og give sit bud på, 
hvad forandringsledere og forandringsledelsesmetoder bør tage højde for 
under den næste bølge med digital transformation. 
 

13:15 - 13:30 Pause 
 

13:30 - 14:45 Hvorfor har vi brug for et nyt syn på ledelse af digitale forandringer? 
Ved Mie Holmsgaard Rasmussen og Louise Harder Fischer 
 
Selvom et nyt it-system umiddelbart er en simpel og rationel ændring ud fra 
et ledelsesperspektiv, kan systemet repræsentere en langt større forandring 
for en medarbejdergruppe, der skal ændre adfærd og menneskelige 
relationer og måske får en mere eller mindre grad af autonomi og 
beslutningskraft i deres arbejde. 
 
KOMBIT fortæller om, hvordan vi konkret benytter den metode og det sæt af 
nye begreber, som Louise Harder Fischer præsenterer, og vi ser nærmere 
på to konkrete store forandringer ifm. udrulning af KOMBIT-løsninger i 
kommunerne. 
 
Endelig ser vi på, hvordan metoden kan skabe værdi for vores fælles 
samarbejde om implementering og nyttiggørelse af digitale løsninger i 
kommunerne. 
 

14:45 - 15:00 Opsamling på dagen 
Ved Jakob Volmer 
 

 


