VELKOMMENT TIL
PROGRAMLEDERMØDE MAJ 2019
Vi tjekker lyd kl. 09.55 og mødet starter kl. 10.00

Velkomst og dagens program
Cirka tider

Program

10.00 - 10.05 Velkomst og dagens programledermøde
10.05 - 10.20 Opsamling på kommunedagene
Mette Vinther Poulsen

10.20 - 10.40 Evaluering af programledermøder via skype og
fremtidens programledermøder
Aktuelle og kommende KLIK-opgaver (UDGÅR)
10.40 - 10.55 KOMBIT-programleder NYT

Mimi Rasmussen

10.55 - 11.00 Evaluering og tak for denne gang

OPSAMLING PÅ
KOMMUNEDAGENE

Evalueringen af kommunedagene er rigtig pæn
og I virker umiddelbart meget tilfredse,
MEN selvfølgelig kan vi gøre det endnu bedre…

Hvad kan KOMBIT gøre bedre?
Fik du svar på dine spørgsmål?
KOMBIT på kogepladen savnes.
Der mangler tid til at stille
spørgsmål og dialog. Det hele
bliver så forhastet. I siger ofte, at
hvis man har spørgsmål, må man
lige gribe fat i jer i pausen. Men i
pauserne skal man også have tid til
at drøfte emner med andre
kommuner, så det når man ikke.

Skal der være kommunale oplægsholdere?
Lad kommunerne få plads
som oplægsholdere side
om side med KOMBITS
projektledere. Fx om
eftermiddagen

Hvis pilotkommunerne
fik lov til at holde
oplæg om status.

Er vi skarpe nok på niveau og målgrupper?
Hvordan fungerer formen?
Inddragelse og
dialog i stedet for
kun information

Det vil være rart, hvis man lidt lettere kan se, hvilken retning et oplæg

går i. Er det relevant for driftspersoner eller folk på et mere strategisk
niveau? Er det overordnet eller detaljeret? Generelt at man kan have
dannet sig et bedre overblik omkring relevans inden man går ind til
oplægget. Der kommer også til at være relativt meget tid sat af til spor
og emner omkring drift, hvor det også kunne være interessant at høre
lidt omkring fremdriften på projekterne kort, ligesom det sker på
monopolbruddet og de enkelte projekter, som Poul (og lidt Inge)
fremhævede.

Foreløbige forslag til forbedringer af
kommunedagene
• Fint med en-vejs-kommunikation i plenum
• Sporene skal være af kortere varighed og
gentages, så hver deltager kan deltage i
flere spor
• Lav opfølgende spor på temaer behandlet i
plenum fx økonomi, så der er mulighed for
dialog, involvering og spørgsmål/svar
• Flere kommune oplæg og eksempler i
sporene – pilotkommunerne kunne fx gøre
status på projekterne sammen med
KOMBIT

Kilde: Programledermøde den 27. maj 2019

Tak for at du deltog
på kommunedagene
maj 2019
• KOMBIT sætter pris på din
feedback/evaluering
• Hent og brug præsentationer
fra kommunedagene, de er
tilgængelige på share-komm

EVALUERING AF
PROGRAMLEDERMØDER
VIA SKYPE

Evaluering af programledermøder via skype

•
•
•
•
•
•
•

Indholdet
Formen
Frekvens
Varighed
Afviklingen
Opfølgningen
Udbytte

Skal vi fortsætte med
programledermøderne?
Hvordan kan vi optimere
møderne?

Foreløbig opsamling
• Frekvens og varighed er passende
• Møderne er afviklet professionelt
• Ikke alle spørgsmål besvares på møderne,
men det er ok, så længe KOMBIT sender
skriftlig opsamling efterfølgende
• Brugen af chatten fungerer godt på
møderne
• Det er godt med gennemgang af KLIKopgaver
• Det ville optimere udbyttet, hvis der var
mere involvering, dialog og udveksling af
kommunernes erfaringer
• Overvej eventuelt at supplere med enkelte
fysiske møder (kommunedagene)
Kilde: Programledermøde den 27. maj 2019

Hvordan kan KOMBIT optimere dit udbytte af programledermøderne?

Giv input i chatten nu her på
mødet eller på mail til:
implementering@kombit.dk
eller til mvp@kombit.dk

Tak for din
feedback
Den har KOMBIT brug for…

Status på emner
Status

Emner

Hvor og hvornår er emnet blevet behandlet

DONE Økonomi generelt og specifikt økonomi ift.
KMD Sag udfasning

Kommunedagene maj 2019 oplæg i plenum ved
Peter Egelund

DONE Specifik økonomi relateret til KMD Sag
Udfasning både KOMBIT og UDK

Webinar om UKFS den 30. april 2019 og suppleret
af kommunedagene maj 2019 oplæg i plenum ved
Hans Christian Jelstrup/ATP.

DONE ADDA/Borgerblikket

Programledermøde april 2019

DONE Drift/forvaltning af den fælleskommunale
infrastruktur

Kommunedagene maj 2019, oplæg i plenum

DONE Læring af implementeringen, hvad har
KOMBIT og kommunerne lært af
implementeringen af fx DUBU?

Kommunedagene maj 2019, spor 1 om
implementering

DONE Genudbud på Serviceplatformen

Programledermøde april 2019

DONE Tilslutningsforløbet

Kommunedagene maj 2019, spor 2 om den
fælleskommunale infrastruktur og nu etableres
webside med information

Udestående
emner…
• Kommunaldirektørbreve, hvad står mellem linjerne
• Kommunens transition fra projekt til drift/forvaltning på den
fælleskommunale infrastruktur
• Serviceplatformen og Datafordeleren, hvornår bruges hvad?
• Opbygning af viden og kompetencer
• Krav til anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur ved it-indkøb
(SKI02.19)
• Kommunikationskanaler og hvordan holder jeg mig som KOMBITprogramleder opdateret
• Styr på snitflader (SAPA Exit-strategi)
• DOS/PSRM-projektet
• AULA – Status/læring
• Nye emner skriv til implementering@kombit.dk

KOMBIT-PROGRAMLEDER NYT
MAJ 2019

KOMBIT-programleder NYT
Overblik på tværs af projekterne i KLIK
Filtre KLIK-opgaver der vedrører den
fælleskommunale infrastruktur på tværs af
projekterne i KLIK
Ny
funktionalitet
i KLIK

Det fungerer ikke
optimalt endnu, og vi
er ved at undersøge
hvorfor…

KLIK-opgaver relateret til den fælleskommunale
infrastruktur er nu opmærket med
STS/infrastruktur

KOMBIT-programleder NYT
KOMBIT og KITOS er i dialog
• KOMBIT og KITOS mødtes den 14. maj 2019
for at drøfte muligheder for at etablere
fælleskommunalt overblik over logiske itsystemer
• Opfølgende møde afvikles, når
fællesoffentlig standard for beskrivelse af
it-systemer er klar (Høring er udskudt pga.
valg)
På den ultrakorte bane, opdateres KITOS
snitfladekatalog med den fælleskommunale
infrastruktur, så KITOS-kommuner kan bruge
KITOS til at skabe overblik

Genbrug og etablering
af fælleskommunalt
overblik over logiske
it-systemer

KOMBIT-programleder NYT
Buffetpris 2020 er meldt ud
Omkostningselementer

2019 pris pr.
borger i kr.

2020 pris pr.
borger i kr.

Dataforbrug, drift og
vedligeholdelse

1,90

1,12

Support & administration

0,54

0,52

Forretningsforståelse og
udbredelse

0,00

0,60

Udviklingspulje

0,55

0,55

Pris før regulering

2,99

2,79

Regulering

-1,05

0,00

Total

1,94

2,79

Mail sendt den 23. maj til:
• Økonomidirektører,
• KOMBIT-programledere,
• It-/digitaliseringschefer,
• KOMBIT funktionspostkassen

*Undtaget fra buffetprisen er den særlige ”CPR Service”, der afregnes pr. kald.

KOMBIT-programleder NYT
Opfølgning på Valg
• Har du talt med din Valg projektleder?
• Ku´du bruge præsentationen fra KOMBIT?
• Alle har projektorganiseret på Valg
• I KLIK kan du se hvem der er din
kommunes projektleder på Valg
• Tidsplan for Valg publiceres før sommer
Grib endelig fat i projektet, hvis I har
spørgsmål valg@kombit.dk

FAKTA: Der er ingen pause
mellem udvikling og udrulning. Vi er
sårbar overfor forsinkelser i
systemudviklingen…

ÅRSAG: Økonomiske hensyn

DILEMMA: Kan kommunerne
(specielt i de første bølger) nå at
allokere og være klar til udrulningen?

KOMBIT-programleder NYT
Kommunens infrastrukturpostkasse
Fra 1. juni bruger KOMBIT/KDI kommunens
infrastrukturpostkasse, når der sendes mails
om den fælleskommunale infrastruktur
• Skriv til kdi@kombit.dk hvis du har
kommentarer til KOMBITs/KDIs brug af
infrastrukturpostkassen
• Vi evaluerer infrastrukturpostkassen
Q4/2019

KOMBIT-programleder NYT
Udbredelse af den fælleskommunale
infrastruktur, basiswebinar
Tag stilling til hvem i kommunen der skal
deltage og sørg for at de bliver tilmeldt til
webinar, der afvikles via skype:
• Den 12. juni kl. 10.00-12.00
• Den 27. juni kl. 10.00-12.00
Inden sommerferien vil det være muligt at
tilgå optagelse af basiswebinar om den
fælleskommunale infrastruktur
Tilmelding er klar i slutningen af ugen…

KOMBIT-programleder NYT Se kombit.dk/kalender

23

Aktivitet

Hvad

Hvem

Hvornår

Hvordan lykkes du i dine
styregrupper

Kurset introducerer til
styregruppearbejdet i forbindelse med
digitaliseringsprojekter i en kommune

Nuværende og potentielle
styregruppemedlemmer

Den 29. marts udsolgt
Den 12. juni kl.9.30-16.00 i
KL/København

Rådgiver morgenmøde

KOMBIT orientering/påklædning af
rådgivere/konsulenter der yder
implementeringsbistand mm. til
kommunerne

Rådgivere/konsulenter der bistår
kommunerne

Den 4. juni kl. 8.00-12.00

Digitaliseringstræf

Læs hele det omfattende program på
dette link.

Bred målgruppe af kommunale chefer
og ledere

Den 6. juni kl. 10.00-16.30 i Odense

Webinar om den
fælleskommunale
infrastruktur

Introduktion til den fælleskommunale
infrastruktur

Kommunens
digitaliseringskonsulenter og andre
der har behov for forståelse for den
fælleskommunale infrastruktur

Den 12. juni kl. 10.00-12.00
Den 27. juni kl. 10.00-12.00
Afvikles via skype

Programledermøde juni
via skype

Understøttelse af kommunens
KOMBIT-programleder

KOMBIT-programledere

Den 24, juni kl. 10.00-11.00
Den 26. juni kl. 13.00-14.00

EVALUERING OG AFSLUTNING

Tak for i dag og fortsat god dag!
• Klik her for at hente dagens præsentationer
• Skriv til implementering@kombit.dk for at få link til programledermøde maj 2019
• Send forslag til emner, du ønsker behandlet på programledermøderne til implementering@kombit.dk

