Foreningen for kommunale IT-chefer – KITA
Generalforsamling og temadag i Kolding
5. marts og 6. marts 2020 på Hotel Koldingfjord
Fjordvej 154
6000 Kolding

Torsdag den 5. marts 2020
09.45-10.00

Registrering og velkomst

10.00-11.45

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
Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelser/ændringer til foreningens vedtægter:
§5 Regionsinddeling
Stk. 3
Nuværende formulering:
På et regionsmøde inden generalforsamlingen, indstiller hver region emner blandt
repræsentanterne til bestyrelsen og suppleanter, til valg på den årlige generalforsamling.
Foreslås ændret til:
På et regionsmøde inden generalforsamlingen, indstiller hver region emner blandt
repræsentanterne til bestyrelsen og suppleanter, til valg på den årlige generalforsamling.
Såfremt et regionsmøde ikke kan afholdes, kan valget foretages via afstemning på mail.

§6 Foreningens ledelse
Stk. 4
Nuværende formulering:
På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig efter behov.
Konstitueringen indeholder udpegelse af næstformand og sekretær.
Foreslås ændret til:
Umiddelbart efter generalforsamlingen eller senest på første møde efter
generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig efter behov. Konstitueringen indeholder
udpegelse af næstformand og sekretær.

§10 Stemmeret, vedtægtsændringer og opløsning
Stk.1
Nuværende formulering:
Der kan alene stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Stemmeafgivelse sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten beslutter skriftlig
afstemning, eller mindst 10 af de repræsenterede medlemmer stiller krav herom.
Personvalg er dog altid skriftlige.
Foreslås ændret til:
Der kan alene stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Stemmeafgivelse sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten beslutter skriftlig
afstemning, eller mindst 10 af de repræsenterede medlemmer stiller krav herom.
Personvalg er skriftlige medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

6. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand
Henrik Brix, Favrskov, er på valg 2020 (modtager genvalg)
b) Valg af kasserer
Eva Minke Andersen, Aabenraa er på valg 2021
c) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Region Hovedstaden:
Jan Jansen, Dragør Kommune, er på valg 2020 (Valgt i regionen via mail)
Britt Christensen, Frederikssund, er på valg 2021
Region Sjælland:
Ivan Harreskov, Køge, er på valg 2020 (Valgt på regionsmøde)
Henning Strøkjær, Guldborgsund Kommune, er på valg 2021
Region Syddanmark:
Per Toftdahl, Fredericia, er på valg 2020 (Valgt på regionsmøde)
Per Stenaa, Nordfyn, er på valg 2021

Region Midtjylland:
Poul Venø, Herning, er på valg i 2020 (Valgt på regionsmøde)
Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande, er på valg 2021

Region Nordjylland:
Kim Sørensen, Hjørring, er på valg 2020 (Valgt i regionen via mail)
Michael Dahl, Mariagerfjord, er på valg 2021

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:
Kaja Jacobsen, Egedal Kommune (Valgt i regionen via mail)
Region Sjælland:
Lars Borg, Næstved Kommune (Valgt på regionsmøde)
Region Syddanmark:
Kaj Erik Olsen, Vejen Kommune (Valgt på regionsmøde)
Region Midtjylland:
Erik Sørensen, Viborg Kommune (Valgt på regionsmøde)
Region Nordjylland:
Mads Hurley, Brønderslev (Valgt i regionen via mail)

8. Valg af Revisor
a) Valg af revisor (2 år)
Morten Alm, Assens, er på valg i 2021
b) Valg af revisorsuppleant (1 år):
Jesper W. Nielsen, Vordingborg, er på valg i 2020 (modtager genvalg)

9. Eventuelt
Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indsendes til formanden via mail@itchefer.dk senest den 20. februar 2020 (2 uger før
generalforsamlingen) jf. vedtægternes § 8, stk. 2.

11.45-12.45

Frokost

TEMA: Tillid, åbenhed og informationssikkerhed
12.45-13.45

Piloterfaringer med Borgerblikket
v/ Jens Erik Morthensen, Esbjerg Kommune og Kasper Andreas Allerslev, Favrskov
kommune
Esbjerg og Favrskov har begge været pilotkommuner i projektet bag Borgerblikket. De to
kommuner fortæller om praktiske erfaringer og organisatoriske overvejelser.
I oplægget kommer I med på rejsen fra indledende overvejelser til implementering i praksis.
De fortæller om hvilke udfordringer de har mødt på vejen og giver konkrete eksempler på
løsninger.
•
Organisationens overvejelser og bekymring
•
Risikovurdering
•
Strategi for sikring af datakvalitet
•
Kommunikationsplan intern og ekstern
•
Support
•
Erfaringer efter lancering
•
Ambitioner fremadrettet

13.45-14.00

Pause

14.00-14.45

Teknikken bag Borgerblikket
v/ Klaus Rasmussen og Peter Hansen KOMBIT
Klaus løfter op i motorhjelmen og beretter om datas vej fra sagsbehandler til Borgerblikket
på borger.dk. Undervejs kommer han ind på de strategiske overvejelser, tekniske
begrænsninger og uforløste potentialer.
Derefter fortæller Peter og Klaus om arbejdet med tilslutning af fag- og ESDH-systemer til
de fælleskommunale støttesystemer.
Teknikken bag, herunder:
•
Hvad sker der fra sagsbehandleren trykker gem, til data kan ses af borgeren
på borger.dk?
•
Hvordan styrer kommunen, hvad de ønsker at vise for borgeren?
•
Hvordan skal løsningen videreudvikles?
Tilslutningsforløbet, herunder:
•
Hvordan hjælper KOMBIT kommunerne og leverandørerne med at komme
på?
•
Hvordan understøtter tilslutningsforløbet etapeplanen for Mit overblik?
•
Hvad er status og planer for tilslutning til særligt de fælleskommunale
indekser?

14.45-15.00

Pause (Nøgler til overnattende deltagere, kan afhentes i receptionen)

15.00-15.45

KLs indsats vedr. informationssikkerhed og GDPR.
v/ Pia Færch, Kontorchef og Caroline Hegelund, Leder af Innovations-og
Teknologienheden, KL
For kommunerne er det afgørende at borgerens tillid bevares. Der skal være styr på
informationssikkerheden. Og borgerne skal kunne gennemskue hvad deres oplysninger
bruges til. Men digitale og teknologiske muligheder skal også bruges til både at udvikle
kvaliteten i den kommunale service og sikre effektivitet. Pia kommuner ind på, hvad KL gør
og vil gøre for at bistå kommunerne i dette vigtige arbejde.
Desuden vil Pia berøre teknologiradaren og signaturprojekterne.

15.45-16.00

Pause

16.00-16.45

NSIS på Chefniveau
v/ Claus Nørklit Roed, Identity & access management, PwC
NSIS-standarden betyder, at det nu er tid til at overveje, om jeres organisation er klar med
de tekniske og organisatoriske tiltag, som standarden foreskriver. Hvis ikke, risikerer I
nemlig at miste adgang til de af jeres forretningskritiske offentlige systemer som er
underlagt NSIS. Indlægget vil introducere NSIS standarden.

16.45-17.00

Pause

17.00-17.45

Borgernes syn på digitalisering og automatisering
v/ Asger Højen Danielsen, Business Manager - Digital & Technology, Rambøll Management
Consulting.
Med afsæt i Rambøll og Dansk ITs seneste IT i praksis®-analyse vil Asger give et indblik i
borgernes holdninger anno 2020 til den offentlig digitalisering og anvendelsen af ny
teknologi. Hvad er holdningen til den allerede indførte teknologi? – og hvad er ønsker og
bekymringer ved særligt større automatisering og dataanalyse?

17.45 – 18.15

Afhentning af nøgler, indkvartering, velkomstdrink

18.15

Middag

20.30 - ?

Underholdning

Fredag den 6. marts 2020
09.00-09.45

Orientering fra KOMBIT
v/ Søren Kromann, Forvaltningsdirektør KOMBIT
KOMBIT orienterer om sidste nyt fra monopolbruddet, den fælleskommunale infrastruktur
og øvrige aktuelle projekter i KOMBITs portefølje.

09.45-10.00

Pause

10.00-10.45

Orientering fra SKI
v/ Adm. direktør Signe Lynggard og Chefkonsulent Lars Grelck.
SKI orienterer med en generel status, ny strategi, indkøbsdata og ikke mindst om 02.19
SaaS/Cloud.

10.45-11.00

Pause

11.00-12.00

Data, analytics og indsigt – ingredienserne til sejr
v/ Rasmus Ankersen, Bestyrelsesformand hos FCM, oplægsholder og forfatter
Det er hævet over enhver diskussion, at Rasmus Ankersen går til ekstremerne i sin strategi
for FC Midtjylland. Han vælger ikke bare en datadrevet tilgang: Alt, hvad der sker i hele
organisationen, er forankret i data. Rekruttering af en ny træner, træningsøvelser til den
kommende uge, hvordan klubben skal måle sine præstationer op mod internationale
klubber – data er driveren bag alle beslutninger.
Rasmus erklærede allerede for flere år siden, at han ikke længere behøvede at se
potentielle spillerkøb spille fodboldkampe, fordi han på baggrund af data kunne vurdere,
hvem der var de rette spillere for klubben. Udsagnet var kontroversielt i en branche, som
plejer at sende talentspejdere ud i hele verden for at se så mange kampe som muligt og
finde det guldæg, ingen andre har fået øje på.

12.00

Sandwich

