Foreningen for kommunale IT-chefer – KITA
Generalforsamling og temadag i Kolding
1. - 2. marts 2012 på Hotel Kolding Fjord
Fjordvej 154
6000 Kolding
Endeligt program 29.02.12

Torsdag den 1. marts 2012
09.45 - 10.00

Registrering og velkomst

10.00 - 12.00

Generalforsamling i KITA
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og evt. ad hoc arbejdsgrupper
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand
Jørgen Kristensen, Egedal, er på valg, modtager genvalg
b) Valg af kasserer
Helle Berg, Struer, er på valg 2013
c) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Region Hovedstaden:
Michael Voel Jensen, København, er på valg, (er valgt i regionen)
Søren Kristensen, Hillerød, træder ud af bestyrelsen, suppleant Jean Rygaard,
Høje Taastrup træder ind i bestyrelsen i stedet for Søren.
Region Sjælland:
Ivan Harreskov, Køge er på valg, (er valgt på regionsmøde)
Bo Guntofte, Næstved, er på valg i 2013
Region Syddanmark:
Eva Minke Andersen, Aabenraa er på valg, (er valgt på regionsmøde)
Per Stenaa, Nordfyn, er på valg i 2013
Region Midtjylland:
Ole Aasmoe, Horsens er på valg, modtager ikke genvalg
Henrik Brix, Favrskov, (er valgt på regionsmøde)
Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande, er på valg i 2013
Region Nordjylland:
Peter Lorentzen, Hjørring, er på valg, (er valgt på regionsmøde)
Jette Ganzler Kristensen, Thisted, er på valg i 2013
d) Valg af bestyrelsessuppleanter (1 år)
– der skal kun vælges 1 suppleant i hver af de 5 regioner
Følgende bestyrelsessuppleanter er på valg:
Region Hovedstaden:
Henriette Krag, Albertslund (er valgt i regionen)
Region Sjælland:
Henrik Prost, Guldborgsund (er valgt på regionsmøde)

Region Syddanmark:
Per Toftdahl, Fredericia (er valgt på regionsmøde)
Region Midtjylland:
Anders Bjært Sørensen, Horsens (er valgt på regionsmøde)
Region Nordjylland:
Michael Dahl, Mariagerfjord (er valgt på regionsmøde)
8. Valg af Revisor
a) Valg af revisor (2 år)
Morten Alm, Assens, er på valg i 2013
b) Valg af revisorsuppleant (1 år):
Niels Ebbe Pedersen, Odsherred, modtager valg, indstillet fra bestyrelsen
9. Eventuelt
Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indsendes til formanden via mail@itchefer.dk senest den 16.02.2011 (2 uger før
generalforsamlingen)
12.00 - 13.00

Frokost

Tema: Samdrift i et organisatorisk krydsfelt under stadig forandring
13.00 - 13.45

Stordrift – fordele og ulemper
Driftsfællesskaber for de 7 forvaltninger i Københavns Kommune
v/Direktør Jan Gundersen, Koncern Service i Københavns Kommune
Koncernservice (KS) blev etableret 2007 med henblik på centralisering af regnskab, løn og
IT. For IT´s vedkommende er der fokus på drift og support. I 2011 gennemførte Gartner
Group en benchmarking af KS. Strategi og udvikling ligger fortsat i de 7 forvaltninger.
Københavns kommune undersøger yderligere muligheder for centralisering inden for
ovennævnte områder. Dette gøres med henblik på indfri krav til effektivisering af
administrationen i KK. Det forventes, at KK på sigt overgår til enhedsforvaltning.

13.45 - 14.00

Pause

14.00 - 14.45

Fælles fodslag omkring digitaliseringsindsats og it-understøttelse i regionerne
v/IT Direktør, Michael S. Hansen, Region Sjælland
Regionerne står overfor store udfordringer i disse år. Ud over store demografiske
udfordringer, så er der også en lang række store investeringer der skal gøres i den sektor.
Dertil kommer et stort ønske om mere fællesskab og samarbejde.
Dette foredrag vil gå ind i de samarbejdsrelationer regionerne arbejder under, samt især de
fremadrettede udfordringer og teknologiske muligheder regionerne ser ind i.

14.45 - 15.00

Kaffepause

15.00 - 15.45

Udbetaling Danmark vil påvirke borgernes og kommunernes digitalisering på kort og
længere sigt
v/Underdirektør, Hans Christian Jelstrup, ATP
Business casen i den fremtidige samdrift mellem kommunerne og Udbetaling Danmark skal
sikres gennem
- øget automatisering og digitalisering i borgerkontakten
- stordrift - herunder optimering af kommunikation, kanaler og arbejdsprocesser
- nye, billigere og bedre IT løsninger i fremtiden
ATP og kommunerne kan i et stærkt samarbejde sikre, at dette sker ansvarligt og til glæde for
borgerne.

15.45 - 16.00

Pause

16.00 - 17.00

Fælles drift i kommuner - Kultur, barrierer og resultater
Hvilken type fællesskab ser KL?
v/Michael Hald, KL

Hvilke muligheder ligger der i forretningen?
v/Cort Skov, NNIT
Debat - Paneldiskussion
17.00 - 17.30

Udlevering af nøgler til overnattende deltagere

17.30 -

Overraskelse med middag

Fredag den 2. marts 2012
Tema: Hvordan ser digitaliseringsdagsordenen ud i dag?
09.00 - 09.30

Hvilke dagsordener sætter rammerne for digitaliseringen de kommende år?
v/Michael Karvø, partner CEDI
I årene der kommer vil fokus mere end nogensinde komme på offentlig produktivitet på de
store velfærdsområder, modernisering af den offentlige sektors rammevilkår generelt,
herunder afbureaukratisering og offentlig-privat samarbejde. Hvad bliver ”kodeordene” for
fremtidens offentlige digitalisering?

09.30 - 10.45

Fornyelse af den offentlige sektor
v/Marie Munk, Afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Afdelingen for offentlig
fornyelse og velfærdspolitik. Link til beskrivelse http://www.oeim.dk/omos.html#offforn
Regeringen har gjort 2012 til reformår og har varslet en byge af nye reformer og initiativer,
der skal modernisere og effektivisere den offentlige sektor og skabe nye styringsformer.
Hvordan tænker regeringen, at it og digitalisering spiller en rolle?

10.45 - 11.00

Pause

11.00 - 11.45

Hvad er forventningerne til kommunernes evne til at få velfærdsteknologien til at
betale sig?
v/Projektchef, Morten Hyllegaard, Mandag morgen
Velfærdsteknologi – og digitalisering – er et middel ikke et mål. Målet er bedre kvalitet
og/eller øget effektivitet – det man kunne være kæk at kalde ”mere og bedre velfærd for
færre midler”. Derfor skal velfærdsteknologi kunne betale sig. Det skal forbedre kvaliteten
eller øge effektiviteten, ellers er der ikke nogen grund til at bruge kræfter og midler på det.
80% af digitaliseringen er hidtil sket på 20% af områderne. Der er en tendens til at fokusere
på den, alt andet lige, nemme borgerservice og vente med de store, dyre, svære områder –
som fx hele det sociale område og til dels også undervisningen.

11.45 – 12.00

Pause

12.00 – 12.45

Digitalisering 3.0 – Hvordan skal kommunerne agere for at give størst medspil?
v/Peter Pietras, Direktør i Odense Kommune
Hvordan bidrager kommunerne gennem IT igen til at gøre den danske velfærdsstat
økonomisk bæredygtig, og hvilken rolle har IT-afdelinger i overgangen fra new public
management til public community building. Hvordan klarer kommunerne overgangen fra IT
informationsteknologi til socialteknologi, læringsteknologi og andre former for
velfærdsteknologi.

13.00

Sandwich

