VELKOMMEN TIL
PROGRAMLEDERMØDE AUGUST 2019
Vi tjekker lyd kl. 09.55 og mødet starter kl. 10.00

Velkomst og dagens program

Mette Vinther Poulsen

Cirka tider

Program

10.00

- 10.05

Velkomst og dagens programledermøde

10.05

- 10.40

Aktuelle og kommende KLIK-opgaver relateret til:
• Ny rettighedsmodel i KLIK
• Drift og forvaltning af den fælleskommunale
infrastruktur

10.40 - 10.55 KOMBIT-programleder NYT
10.55 - 11.00 Evaluering og tak for denne gang

KLIK-OPGAVER RELATERET TIL
LANCERING AF NY
RETTIGHEDSMODEL I KLIK

Ny rettighedsmodel i KLIK, den korte opsummering…
KLIK er lukket
den 30/8 - 2/9
(begge dage inklusiv)

Informer kommunens
KLIK-brugere, så de kan
planlægge

KOMBIT er klar
med support ved
lancering af ny
rettighedsmodel
den 3. og 4. september
For support skriv til:
KLIK@kombit.dk

Løs KLIK-opgaver:
1.
2.
3.

Udarbejd matrix over
nye brugertyper
Kvalitetstjek og
ajourfør brugertyper
Etabler
brugeradministration
på KLIK

Brugerne konverteres efter denne konverteringsmatrix

X

Klik på links og tilgå
præsentationen fra
KLIK-webinar
den 21. august

Status på KLIK-opgave: Udarbejd
matrix med nye brugertyper
Bliv klar til at kvalitetssikre og ajourføre
brugernes brugertyper ved lancering af ny
rettighedsmodel den 3. september
• Opgaven er obligatorisk
• Slutdato: 28.08.2019
• Varighed: 5 arbejdsdage
Udførelsesstatus

Antal
kommuner

Status gul Status rød

Fuldført

17

-

-

Påbegyndt

18

21.08.2019 28.08.2019

Ikke påbegyndt

63

14.08.2019 21.08.2019
Baseret på KLIK-data den 23/8-2019

Denne opgave er
kommunens
forberedelse til
næste KLIK-opgave:
Kvalitetstjek og
ajourfør
brugertyper

Vil du slette nogle
brugere ved
konverteringen, skal
deres rettighed være sat
til ”ingen” senest den
28. august

Spørgsmål og kommentarer

DRIFT OG FORVALTNING AF DEN
FÆLLESKOMMUNALE INFRASTRUKTUR

Plan for KOMBITs understøttelse af kommunernes overgang
fra projekt til drift/forvaltning af den fælleskommunale infrastruktur
Kommunerne
er KLAR ☺
Indsigt

Basis

KLIK-opgaver:
Strategisk retning, sæt holdet/udpeg aktører og afdæk behov

Juli

Basiswebinar

August

September

Infrastrukturdag
øst/vest

Webinar/aktiviteter der understøtter
kommunernes kompetenceløft

Oktober

November

December

Ibrugtagnings
workshops

Plan for udbredelse

Programledermøde
august
Understøttelse af Kommunernes KOMBIT-programledere

Programledermøde
september

Programledermøde
oktober

Programledermøde
november

Programledermøde
december

KLIK-opgaver der understøtter, at
kommunen er klar

KOMMUNALT EJERSKAB

• KLIK-1: Sæt strategiske retning og mål for
kommunens brug og udbredelse af den
fælleskommunale infrastruktur
• KLIK-2: Sæt holdet og udpeg aktører, der
skal løse drifts- og forvaltningsopgaver
relateret til den fælleskommunale
infrastruktur
• KLIK-3: Kortlæg behov for undervisning af
holdet og centrale aktører
• KLIK-4: Udpeg infrastruktur-SPOC (måske)

Snart lander første rudekuvert og I begynder
at betale for den fælleskommunale
infrastruktur…
Brug opmærksomheden og skab forståelse for
hvad drift/forvaltning af den
fælleskommunale infrastruktur kræver og
forudsætter

Annonceret på programledermøde juni 2019

Status, drøftelser, udveksling af
erfaringer og spørgsmål…
• Hvordan griber I opgaven an?
• Hvordan estimerer I drift og forvaltning af
den fælleskommunale infrastruktur?
• Hvilke drøftelser foranlediger opgaven?
• Hvor forventer I at placere drift og
forvaltning af den fælleskommunale
infrastruktur?
• Er grundlaget for at løse opgaven
tilstrækkeligt?
• Hvad forhindrer dig/din kommune i at løse
opgaven?

• Andre spørgsmål eller input til denne
specifikke KLIK-opgave?

Udpeg holdet/de personer der skal
drifte og forvalte den
fælleskommunale infrastruktur
Udførelsesstatus

Antal
kommuner

Status gul

Status rød

Fuldført

2

-

-

Påbegyndt

6

04.09.2019

15.10.2019

Ikke påbegyndt

90

Har du erfaringer
eller vil du spørge om
noget, så giv dig til
kende i chatten, så
får du ordet…

04.09.2019

Status, drøftelser og udveksling af
erfaringer og spørgsmål

(2.) Opstil mål og succeskriterier for brugen af den
fælleskommunale infrastruktur

Er det en hjælp at der er formuleret KLIKopgaver på sådanne ”opgaver”?

Udførelsesstatus

Antal
kommuner

Status gul

Status rød

Fuldført

3

-

-

Påbegyndt

7

04.09.2019

15.10.2019

Ikke påbegyndt

88

04.09.2019

(3.) Opstil mål og succeskriterier for udbredelsen af den
fælleskommunale infrastruktur
Udførelsesstatus

Antal
kommuner

Status gul

Status rød

Fuldført

3

-

-

Påbegyndt

5

04.09.2019

15.10.2019

Ikke påbegyndt

90

04.09.2019

Afdæk kommunens informationsog kompetencebehov
I stedet for KLIK-opgave afvikler KOMBIT
workshop den 9. oktober kl. 10.00-16.00 i
KOMBIT
Emne: Kommunernes informations- og
kompetencebehov relateret til den
fælleskommunale infrastruktur
Hensigten er at afklare og identificere
kommunernes informations- og
kompetencebehov
Invitation følger snarest muligt, men I kan
allerede nu melde jer på
implementering@kombit.dk

KLIK-opgaven blev
for akademisk, så anden
fremgangsmåde er valgt…

Spørgsmål og kommentarer

KOMBIT-PROGRAMLEDER NYT
AUGUST 2019

KOMBIT-programleder NYT
Transition på Serviceplatformen

Kære Kommune

• Forløbet ændres ikke væsentligt, dog
forventes selvstændig cut-over for test og
produktion
• Kontakten med SSE forlænges

Det ligger endnu ikke endeligt fast, hvornår den endelige
transition – og dermed cut over – vil finde sted. Vi skriver
derfor blot for at orientere om udskydelsen, og fortælle, at
vi forventer at have en revideret tidsplan for transitionen
på plads i starten af september. I vil selvfølgelig blive
orienteret om den opdaterede plan for cut over, så snart
det er muligt.

Afhængig af kommunens brug af serviceplatformen, er der opgaver, som kommunen
skal løse selv eller i samarbejde med
kommunens it-leverandører

Med venlig hilsen
KOMBIT

• KOMBIT understøtter med notat og en helt
overordnet KLIK-opgave der henviser til
notatet
• KOMBIT kommunikerer bredt ud til
kommuner, leverandører og kilder på
services

Vi skriver for at meddele, at den tidligere udmeldte
tidshorisont for cut over udskydes.

Mail sendt til kommunens
infrastrukturpostkasse

KOMBIT-programleder NYT
Orientering fra KSD
Ny udrulningsplan fra KSD med
tre bølger der udrulles i løbet af
fem måneder
Læs KSD-nyhedsbrev juni 2019
KSD-projektet orienterer om
infrastruktur-relaterede KLIKopgaver i KSD på programledermøde september

KOMBIT-programleder NYT
Orientering fra Valg
• Opdateret tidsplan primo september

• Øget kommunikation om det tekniske setup til kommunerne
• Netværksmøder den 1. og 2. oktober med
henblik på opstart af implementering i
kommunerne for kommunernes projektejer
og projektleder

Hvad er dit
informationsbehov?
Selvstændigt webinar
eller helt overordnede
orientering på et
programledermøde?

AULA udrulles i uge 43

Vi beklager…

Det er bare så
VIGTIGT,
at DU og din
kommune
deltager

HAR DU HØRT DET…
KOMBIT inviterer dig og dine leverandører til
Kommunernes data- og infrastrukturdag

KOMBIT-programleder NYT
Kommunernes data- og infrastrukturdag
I har brug for overblik, indsigt og
kompetencer i den fælleskommunale
infrastruktur, når I skal:

• Etablere effektiv drift/forvaltning af den
fælleskommunale infrastruktur
• Udbrede brugen af den fælleskommunale
infrastruktur ved indkøb og it-anskaffelser
• Høste gevinsterne ved den
fælleskommunale infrastruktur

Er din kommune og dine
leverandører tilmeldt?
Opbyg viden

om den
fælleskommunale infrastruktur.

Skab netværk og
relationer til andre

Hver kommune
og leverandør
kan tilmelde
flere end tre
personer hver

kommuner og leverandører

Den 16/9 i København
Den 19/9 i Fredericia
Skynd dig at tilmelde
dig inden den 1/9:
Klik her for tilmelding

Hvad vil du have på
programmet?
Klik her og bidrag, så
kommunedagene bliver
relevante for dig
og din kommune
Vi skal have dit bidrag
senest den 13/9

Den 19. november i Aarhus
Den 20. november i Køge

KOMBIT-programleder NYT
Programledermøde september
Foreløbigt program

• Velkomst og dagens programledermøde
• Særskilt betaling for den fælleskommunale
infrastruktur/v. Peter Egelund
• NSIS/v. Lars Vra
• KSD/v Mie Holmsgaard
• Aktuelle og kommende KLIK-opgaver
• KOMBIT-programleder NYT
• Evaluering og afslutning

Tilmeld dig
programledermøde
september 2019

Bemærk at KOMBIT
ikke længere sender
reminder …

Skriv dine ønsker til emner på:
implementering@kombit.dk

Evaluering og afslutning

