Program for Kommunedagene 21. og 22. maj 2019

8.30-9.00

Ankomst, navneskilte og morgenmad

9.00-9.10

Velkommen og program
Ved kommuneansvarlig Louise Dalby

9.10-9.50

Status på monopolbrudsprojekter og -økonomien
Ved projektdirektør Peter Egelund
Status på KOMBITs portefølje af projekter i monopolbruddet, herunder
tidsplaner, leverandørsamarbejder og økonomien.

9.50-10.05

Status fra UDK
Ved underdirektør Hans Christian Jelstrup, UDK
Gennemgang af og status på UDK’s konkurrenceudsættelsesprogram,
herunder økonomien.

10.05-10.30

Status på KOMBITs øvrige eksisterende projektportefølje
Ved vicedirektør Poul Ditlev Christiansen
Status på porteføljen af øvrige projekter, herunder tidsplaner og
leverandørsamarbejder.

10.30-10.45

Pause

10.45-11.05

Kommende projekter
Ved vicedirektør Poul Ditlev Christiansen og markeds- og
innovationschef Inge Speiermann-Vognsen
I dette oplæg sættes der fokus på projekter og innovationstiltag, som er
på tegnebrættet.

11.05-11.50

Drift og forvaltning af den fælleskommunale infrastruktur
Ved chefkonsulent Mette Vinther Poulsen
Den fælleskommunale infrastruktur er overgået til drift/forvaltning og
kommunerne er stadig projektorganiseret. I dette oplæg stiller KOMBIT
skarpt på, hvad drift og forvaltning af den fælleskommunale infrastruktur
betyder i praksis for kommunerne. Hvad skal kommunen være
opmærksom på, tage stilling til, og hvad kan I gøre for effektivt at kunne
drifte og forvalte? Vi ser også nærmere på, hvordan KOMBIT efter
princippet om ”hjælp-til-selvhjælp” understøtter kommunens gode
overgang fra projekt til drift/forvaltning. Oplægget er krydret med
konkrete kommuneeksempler.

11.50-12.00

Årets Videndelingskommune 2019
Ved kommuneansvarlig Louise Dalby
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Vi løfter sløret for hvilken kommune, der har delt flest eksempler gennem
KOMBIT Videncenter det seneste år, og derfor kan kåres til Årets
Videndelingskommune 2019.
12.00-13.00

Frokost

13.00-15.35

Spor 1: Implementering – erfaringer, status og kommende opgaver
Ved projektleder Nicolai Juel Vædele, projektleder Christina Gross
Jarnit, implementeringskonsulent Dorte Carstensen, projektleder Peter
Madsen, implementeringskonsulent Stina Johansen og
implementeringskonsulent Birgitte Wendelboe
I de kommende måneder vil flere fælleskommunale løsninger blive
udrullet til landets kommuner. I dette spor vil vi derfor sætte fokus på
læringen fra tidligere implementeringsforløb samt kommende forløb.
DUBU 3.0 blev idriftsat d. 1. januar 2019 i 73 kommuner. Vi vil tage en
tur gennem implementeringsforløbet, med highlights på centrale
implementeringsaktiviteter. Der vil blive fokuseret på udvalgte områder,
hvor der er væsentlige erfaringer og læringspunkter, som
KOMBIT/leverandører/kommuner skal tage højde for i fremtidige itimplementeringer.
På sporet præsenterer vi desuden KSD-projektets udrulningsproces og koncept.
I august 2019 vil forældre og børn i alle landets folkeskoler samt SFO’er
møde Aula. Samtidigt forbereder kommunerne sig på implementering på
dagtilbudsområdet, som skal udrulles og implementeres i 2020. Frem
mod sommerferien er der stor fokus på, at skolerne har opsat Aula, så
den understøtter kommunens og skolens anvendelsesstrategi, samt
sikring af undervisning af medarbejderne på skoler og SFO’er. Samtidigt
er der fokus på datamigrering fra SkoleIntra til Aula, som skal
gennemføres hen over sommerferien. Vi gennemgår de vigtigste
opgaver, som skal være løst fra nu af og frem til sommerferien for at
sikre en succesfuld implementering af løsningen.
Det nye valgsystem skal implementeres i alle 98 kommuner, og med en
go-live dato medio 2020, er KOMBIT begyndt at mobilisere kommunerne
med de første opgaver i KLIK. På sporet fortæller vi om den overordnede
strategi for implementering og udrulning af valgsystemet, og der gives et
bud på, hvilke opgaver og aktiviteter kommunerne og valgprojektet
særligt skal have fokus på, for at sikre en succesfuld implementering i
kommunerne.
Vi viser en demo af SAPA-løsningen og der gives en opdatering på
udrulningen efter de gennemførte pilotforløb og opstart af første bølge.
Vi giver desuden en opdatering på KLIK-opgaver og en status på
kurserne til superbrugere, administratorer og instruktører.
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Spor 2: Kommunalt ejerskab til den fælleskommunale infrastruktur
Ved chefkonsulent Mette Vinther Poulsen, implementeringskonsulent
Peter Hansen, it-konsulent Klaus Rasmussen og chefkonsulent Henrik
Bojsen, Syddjurs Kommune
På dette spor arbejder vi videre med, hvordan kommunerne kan
hjemtage ejerskabet til og nyttiggøre den fælleskommunale infrastruktur.
(Præsentationen fra Kommunedagene november 2018 om nyttiggørelse
af den fælleskommunale it-infrastruktur finder du i KOMBITs
dokumentbibliotek.)
Vi konkretiserer, hvad ”hjemtage ejerskabet” betyder i praksis og
afdækker, hvad kommunerne selv kan gøre, og hvordan KOMBIT
hensigtsmæssigt kan understøtte kommunerne. Herudover stiller vi
skarpt på og skaber forståelse for, hvordan den fælleskommunale
infrastruktur spiller sammen med forretningen og fx skaber fundamentet
for at indfri politiske visioner om helhedsorienteret og borgerdreven
sagsbehandling og indsats.
Vi formidler erfaringer fra det igangværende tilslutningsforløb, hvor
pilotkommuner, leverandører og KOMBIT samarbejder om at gøre
ESDH- og jobcenterløsninger klar til at aflevere data til indekserne. Her
får du svar på spørgsmål såsom: Hvad kræver tilslutningen til
indekserne? Hvordan hænger tilslutningen sammen med den øvrige
infrastruktur? Hvordan kan kommunen forberede sig? Og hvordan er
planen for videre tilslutning af andre fagområder?
Formen veksler mellem oplæg krydret med konkrete kommuneinput og eksempler, involvering og dialog.
Sporet er målrettet deltagere med ansvar for og interesse i den
fælleskommunale infrastruktur typisk kommunernes KOMBITprogramledere og it-/digitaliseringschefer.
15.35-15.45

Tak for i dag
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