PROGRAM
Torsdag den 25. april 2013
kl. 9.00 – 16.00
Radisson Blu Falconer Hotel
& Conference Center
Falkoner Allé 9
2000 Frederiksberg

08.30

Registrering

09.00

Velkommen: Digitale visioner for samspillet mellem
erhvervsliv og offentlig sektor

Adm. direktør Karsten Dybvad, Dansk Industri

09.20

En offentlig sektor der udnytter teknologiens muligheder

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har som målsætning at 80 pct. af al
kommunikation mellem borger og det offentlige i 2015 er digital. De potentielle
gevinster med ny teknologi er enorme, men det kræver, at alle parter trækker i
samme retning – til gavn for Danmark.
Hvordan sikrer vi, at målene nås, og er de overhovedet ambitiøse nok? Er rollefordelingen mellem stat, kommuner og regioner på plads – og hvordan inddrages erhvervslivet bedst muligt? Er incitamenterne skruet rigtigt sammen så der
er balance mellem risici og gevinster for alle parter?
Rundbordsdebat
Finansminister Bjarne Corydon (S)
Formand Erik Nielsen (S), KL
Formand Bent Hansen (S), Danske Regioner
Det reflekterende team:
Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark A/S
Adm. direktør Pia Rybenfeldt, Capgemini Danmark A/S
Partner Preben Thalund Madsen, IBM Danmark A/S
Moderator: Journalist Mikael Kamber

10.30

10.50

Teknologi og produktivitetsvækst

Formand for Produktivitetskommissionen og professor Peter Birch Sørensen,
Københavns Universitet

Pause – udstillingen er åben

11.15

Tre parallelle sessioner om fremtidens offentlige sektor
Session 1: Realisering af gevinsterne ved digitalisering

Der er store gevinster ved at digitalisere den offentlige sektor. Alligevel er der fortsat
områder i stat, regioner og kommuner, hvor der mangler innovation, og hvor der ikke
er indført digitale løsninger. Hvad skal der til for at skabe et stærkt, konkurrencefyldt,
dansk marked for it-løsninger i topklasse? Hvad er erfaringerne med at udbrede løsningerne og hjemtage gevinsterne, og hvordan lærer vi af de bedste?
Rundbordsdebat
Direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen
Adm. direktør Adam Wolf, Danske Regioner
Adm. direktør Kristian Wendelboe, KL
	Bestyrelsesformand Carsten Gomard,
Netcompany IT and Business Consultning A/S
Moderator: Journalist Mikael Kamber

Session 2: De sociale medier og den offentlige forvaltning
– Synes godt om?

Denne session stiller skarpt på de konkrete fordele og faldgruber ved at anvende
sociale medier. Kræver det flere ressourcer – eller frigør det ressourcer, når telefonerne
bliver stille? Oplever borgerne en lettere kommunikation med kommunen – eller bliver
de sociale medier en bastard, der ikke kan integreres i kommunens øvrige kommunikationsstrategi? Og hvad kan det offentlige lære af de private virksomheders erfaringer
med at bruge Facebook som kanal for dialog og rådgivning af kunder?
Rundbordsdebat
Kommunaldirektør Rikke Vestergaard, Kolding Kommune
Politidirektør Finn Borch Andersen, Nordsjællands Politi
Head of Social Media & Digital Marketing Katrine Kunst, TDC A/S
Moderator: Kommunikationsrådgiver Astrid Haug, Haug Kommunikation

Session 3: Digitale sundhedsydelser gør os mere raske
for mindre

Teknologi kan skabe sammenhæng i patienternes behandling, og hjælpe behandlerne
til at håndtere store mængder af data og skabe overblik over en operationsstue. Men
forløbet med elektroniske patientjournaler viser, at der er mange faldgruber ved at
implementere ny sundhedsteknologi. Hvordan sikrer vi intelligent udbredelse af digitale
sundhedsydelser i fremtiden?
Rundbordsdebat
Afdelingschef Svend Særkjær, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
	Direktør Dorte Stigaard, Regional udvikling, innovation, it og kommunikation,
Region Nord
Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune
Adm. direktør Michael Holm, Systematic A/S
Moderator: Direktør Tom Togsverd, DI ITEK

12.15
13.15

13.35

Frokost
Regeringens vision for en digital velfærdsreform

Den offentlige sektor leverer i stigende grad serviceydelser digitalt – som supplement
eller i stedet for den fysiske levering. Der er fortsat behov for at skubbe på denne udvikling og støtte aktørerne, der gennemfører denne ændring af velfærdssamfundet. De
nye digitale velfærdsydelser skal efterspørges af borgerne og politikerne, og de skal udvikles i tæt samarbejde med dansk erhvervsliv. Det stiller krav om intelligente offentlige
indkøb og om stærk koordinering på tværs af kommuner, regioner og stat.
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager
Moderator: Journalist Mikael Kamber

Estlands visioner om digital vækst

Hvordan arbejder Estland med digitalisering for at effektivisere den offentlige sektor?
Hvad er mulighederne og udfordringerne for den offentlige sektor, virksomheder og
borgere?
	Deputy Secretary General Taavi Kotka,
Ministry of Economic Affairs and Communications, Estonia
Oplægget holdes på engelsk.

14.15

Pause – udstillingen er åben

14.45

Tre parallelle sessioner om fremtidens offentlige sektor
Session 4: Den bedste sundhed og omsorg for borgerne

Teknologi skal helt ud til borgeren. Hvordan får vi innovative løsninger i spil, så borgerne kan klare mere selv og de ansattes hverdag bliver lettere? Og hvordan håndterer
vi flow og logistik? Debatten tager udgangspunkt i tre virksomheders speedpræsentationer af innovative løsninger. Et panel af offentlige beslutningstagere giver konstruktiv
feedback.
Lynoplæg:
Solutors A/S
Pallas Informatik A/S
Sekoia ApS
Debattører
Lægelig direktør Peder Jest, Odense Universitetshospital
Indkøbschef Anette Juhl, Aarhus Kommune
IT-chef Eva Minke Andersen, Aabenraa Kommune
Moderator: Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK

Session 5: Hacking mod stat, regioner og kommuner

De offentlige it-systemer er under pres fra internationale kriminelle grupper og andre
landes regeringer. Vi har allerede set angreb på dansk, digital infrastruktur og i USA
advarer forsvarsministeriet mod et digitalt Pearl Harbour-angreb. Bliver Danmark også
ramt og hvordan beskytter vi de danske, offentlige it-systemer mod hackerangreb?
Rundbordsdebat
Administrationsdirektør Jesper Olesen, Erhvervs- og Vækstministeriet
	Chef Thomas Lund-Sørensen, Center for Cybersikkerhed,
Forsvarsministeriet
Sekretariatschef Svend Tychsen, PRIMO Danmark
Technical Partner Director Brian Birkvald, Secunia ApS
Moderator: Chefkonsulent Henning Mortensen, DI ITEK

Session 6: Bedre undervisning og læring gennem teknologi

Teknologien giver nye faglige og didaktiske muligheder. Der er mange gode erfaringer
fra de lærere, skoler og kommuner, der allerede har taget teknologien og de digitale læringsmidler til sig. Det gælder f.eks. i dansk, matematik og sprogundervisning. Hvordan
får vi alle folkeskoler og lærere med, hvad er udfordringerne, og hvad skal der til for, at
vi får udviklet markedet for de digitale læringsmidler og styrket lærerne i at bruge dem?
Lynoplæg
Adm. direktør Niels Askær, Mikro Værkstedet A/S
Chef Julich Wiberg, Uddannelsesområdet Microsoft ApS
Debattører
Skoleleder Jørn West Larsen, Hellerup Skole
Skole- og familiechef Martin Tinning, Rudersdal kommune
Direktør Thomas Fredenslund, UNI-C, styrelsen for it og læring
Direktør Lars Goldschmidt, Dansk Industri
Moderator: Journalist Mikael Kamber

15.45

16.00

Udnyt teknologiens mange muligheder

Partnerskaber omkring effektivisering og innovation af den offentlige sektor er afgørende for at teknologiens muligheder kan udfoldes. Men hvordan skal vi bære os ad?
Og hvordan skabes succes?
Direktør Lars Goldschmidt, Dansk Industri

Tak for i dag og forfriskninger i foyeren

