Efterårsseminar og temadag i Kolding
12. 13. september 2019 på Hotel Kolding Fjord
Fjordvej 154
6000 Kolding

Tema: Informationssikkerhed, innovation og kompetencer – hvad byder fremtiden på?
Torsdag den 12. september 2019
09.45 – 10.00

Registrering
Ankomst/kaffe

10.00 – 10.15

Velkomst ved formanden
v/ Formand KITA Henrik Brix, Favrskov Kommune.

10.15 – 11.00

Kommunale erfaringer fra tilsyn
v/ Erik Sørensen Viborg kommune, og Lars Peter Mosgård fra Varde kommune
16 måneder efter at GDPR for alvor ramte de danske kommuner, har flere af os haft et tilsyn fra
Datatilsynet. Nogle har haft skriftelige tilsyn og nogle har haft fysisk besøg af Datatilsynet.
2 Kommuner deler deres oplevelser af, at sidde ved ”det grønne bord”, og skal forklare hvordan man
har håndteret implementeringen af persondataforordningen på udvalgte områder. Og ikke mindst,
hvilke overvejelser og ændringer i arbejdsgange, rollefordelinger og kompetencebehov, som
Datatilsynets bemærkninger har medført.
Fra Viborg vil vi høre om tilsyn med ”databehandleraftaler”, og fra Varde kommune berettes om tilsyn
med ”fortegnelser”.

11.00 – 11.15

Pause

11.15 - 12.00

Datatilsynets observationer og erfaringer fra godt et års tilsyn efter ikrafttrædelsen af GDPR v/
v/Allan Frank, it-sikkerhedsspecialist, Datatilsynet
Efter adskillige års indsatser og godt et år efter at GDPR er trådt i kraft, er det tid at gøre status. Har
kommunerne ramt GDPR-skiven med den indsats der er ydet? Hvor er de største udfordringer og
mangler? Hvilke gode råd kan Datatilsynet give kommunerne. Allan Frank kommer bl.a. omkring
databehandleraftaler og kontrol med databehandlere. Desuden berøres GDPR og anvendelse af public
cloud.

12.00– 13.00

Frokost

13.00 – 13.45

Hvad kan kommunerne forvente af KLs nye Innovations og Teknologienhed og det nye fælles
KL/KOMBIT Videncenter?
v/ Caroline Hegelund, Leder af Innovations-og Teknologienheden og Louise Dalby, Chefkonsulent
KL øger indsatsen på det digitale område med oprettelsen af en ny enhed: Innovations- og
Teknologienheden. Hvilken betydning for det for kommunerne og hvad kan vi forvente? Og ikke mindst;
hvad kan/skal kommunerne bidrage med? Caroline vil fortælle om hvilke opgaver og emner, der vil
ligge i enheden herunder digitaliseringspagten, videndeling, Borgerblikket m.m. Såfremt det er muligt vil
KL orientere om økonomiaftalens betydning for det digitale område.

13.45 – 14.00

Pause
(Nøgler kan afhentes i receptionen)

14.00 – 14.45

Kompetencer og efteruddannelse
v/ Konsulent Jeppe Engell.
Der bliver stillet større og anderledes krav til IT-afdelingerne, IT-medarbejderne og ikke mindst ITcheferne i forbindelse med de nye opgaver som kommer til at præge vores arbejde i fremtiden.
Der skal nye og andre kompetencer til for at håndhæve disse opgaver. Hvordan kan vi øge
kompetencerne hos vores medarbejdere og ikke mindst hos os selv?
Vidste du at der kan søges om midler til efteruddannelse via kompetencefonden samt
omstillingsfonden?
Det vil IT Faglig konsulent Jeppe Engell give et bud på. Han vil fortælle om de muligheder for et digitalt
kompetenceforløb, der er til rådighed for os nu og hvilke muligheder der forventes at blive til rådighed
fremadrettet.

14.45 – 15.00

Pause
(Nøgler kan afhentes i receptionen)

15.00 – 15.45

Hvordan råber it-cheferne direktionen/organisationen op? Hvordan lykkes vi?
v/ Kommunaldirektør Lars Andersen Clement, Mariagerfjord Kommune.
At sikre forankring af informationssikkerhed i forretningsprocesser og aktiviteter i vores mange
fagområder har vist sig at være en ganske omfattende opgave
for mange it-afdelinger med ansvar for informationssikkerhed.
En speciel udfordring kan være at få involveret topledelsen i opgaven og dermed også få forankret
ansvaret for informationssikkerhed i alle ledelseslag fra Byråd til direktion, fag/centerchefer helt ud til
den enkelte decentrale leder.
Hør hvordan noget af det af lykkedes i Mariagerfjord Kommune, og hvorfor noget stadig bøvler….

15.45 – 16.00

Pause
(Nøgler kan afhentes i receptionen)

16.00 – 17.00

KOMBITs fremtidige rolle i det kommunale digitaliseringslandskab
v/ Thomas Rysgaard Christiansen, Adm. Direktør i KOMBIT, Lars Vraa, chefarkitekt i KOMBIT
Hvilken rolle skal KOMBIT spille på i det fremtidige kommunale digitaliseringslandskab? KOMBIT vil
desuden orientere om generel status samt give en kort information om de kommende krav om NSIS
sikringsniveau (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer) til kommunerne.

17.00 – 17.45

Pause
(Nøgler kan afhentes i receptionen)

17.45 – 18.15

Velkomstdrinks i baren

18.15 – 20.00

middag

20.15 - ?

Underholdning

Fredag den 13. september 2019
09.00 – 9.45

Orientering fra SKI
v/ Lars Grelck og Arne Sahlberg, SKI
SKI gennemgår den nye 02.19 aftale. Hvilke nyheder er der på aftalen og hvordan er produktsortiment
og priser? Du vil også høre om 02.40 Digitale Læremidler, 50.07 Kommunikationsprodukter- og
løsninger samt 50.10 Kopi/print.
Med baggrund i SKI aftalerne gives en orientering om hvordan SKI hjælper med
informationssikkerhed smat generelt nyt om aktuelle og kommende aftaler.

09.45 - 10.00
10.00 – 10.45

Pause
KLs indsats vedr. informationssikkerhed og GDPR
v/ Programleder Beth Tranberg, KL
KL har i indeværende strategiperiode støtter kommunerne i arbejdet med informationssikkerhed og
GDPR, bl.a. via udarbejdelse af en række materialer, vejledninger, analyser m.m. Få et nærmere
indblik i hvad der ”gemmer” sig og hvad vi kan forvente i den kommende tid i indeværende
strategiperiode. Der bliver mulighed for at komme med input til, hvad KL bør arbejde med i den
kommende strategiperiode.

10.45 – 11.00
11.00 – 12.00

Pause
Sikkerhedsadfærd/Nudging
v/ Mettelene Jellinggaard, Senior Partner Composing
Mettelene Jellinggaard, konsulent, formidler og medforfatter til bogen ’Oplagt – at lede adfærd’. Hun
underviser både på ’Adfærdsledelse og nudging’ og ’Nudgekonsulenten’ på Teknologisk Institut og er
en anerkendt foredragsholder om nudging, adfærdsdesign og forandringsledelse. Mettelene er
certificeret i adfærdspsykologi/adfærdsdesign fra Duke University/Prof. Dan Ariely.
Mettelene vil bl.a. fortælle op:
•
Hvad er nudging, og hvordan arbejder man med det i praksis?
•
Mindset og holdninger – hvad er grunden til, at det ikke er nok at forstå og ville?
•
Menneskets 3 vigtigste begrænsninger
•
Den fysiske, mentale og sociale konteksts betydning
•
Fra abstrakt og komplekst til enkelt og konkret:
Metoder til at puffe til konkret ønsket sikkerhedsadfærd

12.00

Grab N Go - Frokost sandwich
(Husk at aflevere nøgler)

