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Program for Kommunedagene den 20. - 22. november 2018 

8.30-9.00 Ankomst, navneskilte, morgenkaffe 
 
9.00-9.10 Velkommen og program  
 Ved kommunikationschef Nils Rosted 

9.10-9.45 Status på KOMBITs portefølje og arbejde 
 Ved projektdirektør Peter Egelund 

Status på KOMBITs strategi og projekter, herunder tidsplaner og 
leverandørsamarbejder. 

9.45-10.00 Monopolbruddet – inkl. økonomi  
 Ved projektdirektør Peter Egelund 

En kort status på økonomien i monopolbruddet. 

10.00-10.30 Status fra UDK 
 Ved direktør Hans Christian Jelstrup, UDK 

Gennemgang af og status på UDK’s samlede portefølje af løsninger. 

10.30-10.50 Pause 

10.50-11.30 KOMBIT på kogepladen 
 
Som vanligt stiller KOMBIT op til en spørgsmål-svar seance. Her kan 
kommunerne stille spørgsmål til KOMBITs repræsentanter på scenen. 
 

11.30-12.15 Aula 
Ved projektleder Jakob Volmer 

Udrulningen af Aula i kommunerne går i gang i februar 2019, og efter 
sommerferien skal alle danske folkeskoler tage Aula i brug.  

På Aula-oplægget vil projektleder Jakob Volmer give en status på 
udviklingen af Aula og fortælle om det store arbejde, der er i gang for at 
sikre, at Aula kommer godt i luften og bliver brugt rigtigt i skolerne. Jakob 
vil også fortælle om, hvordan Aula bliver indgangen til oplysninger fra 
andre løsninger blandt andet gennem widgets, og hvordan vi arbejder 
med sikkerhed og dataetiske retningslinjer, for at brugerne kan være 
trygge ved at bruge Aula. 

12.15-13.00 Frokost 
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13.00-15.45 Spor 1 (primært for programledere): Nyttiggørelse af infrastrukturen  

Ved chefkonsulent Mette Vinther Poulsen, it-arkitekt Mette Jespersen og 

implementeringskonsulent Peter Hansen 

 

Målgruppe: Sporet er målrettet KOMBIT-programledere, it-arkitekter og 

eventuelle STS-projektledere. 

Kommunerne skal selv sikre, at potentielle gevinster ved den 

fælleskommunale it-infrastruktur høstes, og at kommunen derved får 

størst mulig nytte af den fælleskommunale it-infrastruktur. Mange 

kommuner efterspørger inspiration og hjælp til at komme i gang og 

videre med dette arbejde.  

På dette spor præsenterer vi deltagerne for, hvordan man kommer i 

gang og kan arbejde struktureret med at identificere, hvor den 

fælleskommunale it-infrastruktur kan anvendes ift. kommunens egne 

systemer og systemlandskab.  

På workshoppen får deltagerne indsigt i et antal støttesystemer eller 

snitflader på Serviceplatformen, og der vises kommuneeksempler på, 

hvordan forskellige forventer at skulle, eller allerede arbejder med, at 

nyttiggøre infrastrukturen. Sporet afvikles primært som en workshop med 

fokus på det operationelle/hands-on, involvering, refleksion og 

deltagelse. Målet er at ruste deltagerne til at arbejde videre i egen 

kommune eller i samarbejde med andre kommuner, når de kommer 

hjem fra Kommunedagen.  

Spor 2: Implementering af Aula, SAPA og DUBU  
Ved implementeringskonsulent Line Abildgaard, projektledere Jakob 
Volmer og Christian Aalbæk 

Målgruppe: Sporet er målrettet it-/digitaliseringschefer og lignende 
profiler. 
  
Aula, SAPA og DUBU-projekterne er alle i den intensive periode, hvor 
kommuner, leverandører og KOMBIT arbejder med de sidste 
forberedelser til implementering og idriftsættelse af løsningerne i landets 
kommuner.  

På sporet fortæller vi, hvilke udfordringer og dilemmaer vi møder i 
kommunerne, og hvordan vi arbejder med at sikre det bedst mulige 
afsæt for idriftsættelse og den endelige anvendelse af de tre løsninger i 
kommunerne.  

Vær med i dialogen om hvorfor og hvordan du som it-/digitaliseringschef    
skal have viden om projekterne, og hvordan du bedst muligt støtter op 
med det formål at opnå en succesfuld ibrugtagning og anvendelse i din 
kommune. Sporet byder både på oplæg og faciliteret networking blandt 
deltagerne. 
 
 


