
 

 

Mødereferat, teknisk dialog om 
partnerskab  

  
 

  

1. dialogmøde med Finansrådet den 6. marts 2015 

Deltagere fra Finansrådet:  
• Michael Busk-Jepsen, underdirektør (Finansrådet) 
• Morten Schjøtz-Pedersen, First Vice President (Danske Bank) 
• Thorkil Braagaard, udviklingschef (Lokale Pengeinstitutter) 
• Ebbe Skak-Larsen, Chief Security Architect (Danske Bank) 

• Peter Smith, Vice President (Nordea) 

• Sven-Karsten Topp, Deputy Managing Director (Regionale Bankers Forening) 

Deltagere fra Digitaliseringsstyrelsen:  
• Lars Frelle-Petersen, direktør 

• Marianne Sørensen, kontorchef (Center for Infrastrukturprojekter og Udbud) 

• Charlotte Jacoby, souschef (Center for Systemforvaltning og sikkerhed)  

• Bine Larsen, chefkonsulent (Center for Infrastrukturprojekter og Udbud) 

• Tobias Fjeldsted, specialkonsulent (Center for Infrastrukturprojekter og Ud-
bud) 

• Tina Windeløv Myrhøj Draminsky, specialkonsulent (Center for Infrastruk-
turprojekter og Udbud) 

Afholdelsessted og -tid:  
Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 Kbh. K.  
Den 6. marts 2015 kl. 13-16.30.  
 

På dialogmødet blev følgende emner drøftet: 
 

- Partnerskabets formål, herunder 
o Ensartet brugeroplevelse for slutbrugeren på tværs af offentlige og 

private services 
o Finansiering 

- Den tekniske løsning, herunder 
o Fælles kerne 
o Borger- og virksomhedsID 
o Sikkerhed 
o Flere log-in faktorer 
o Modularitet 
o Regelsætning via schemes 
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o Leverandørscenario, herunder mulighed for flere leverandører 
o Signering 
o Teknisk support 
o Ejerskab/rettigheder 

 
Finansrådet ønskede at komme med yderligere input til partnerskabsmodellerne 
på et nyt møde. Desuden ønskede Finansrådet at vende tilbage med, hvilke kon-
krete behov de ville ønske tilgodeset i valget af partnerskabs- og governancemo-
del.  
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2. dialogmøde med Finansrådet den 17. marts 2015 

Mødet blev opdelt i henhold til to emner; hhv. den tekniske løsning og 

partnerskabsmodeller 

Deltagere fra Finansrådet (teknisk løsning): 
• Ebbe Skak-Larsen, Chief Security Architect (Danske Bank) 

• Søren Kiilerich, Banking Relations Manager (Danske Bank) 

• Ernst Joranger, Head of Authentication & Online Fraud Prevention (Nordea 
Danmark)  

• Lars Lundgaard Andresen, Chefapplikationsarkitekt (Nykredit)  

• Sven-Karsten Topp, Deputy Managing Director (Regionale Bankers Forening) 

• Torben Nielsen, Kontorchef (Finansrådet) 

Deltagere fra Digitaliseringsstyrelsen (teknisk løs ning):  
• Charlotte Jacoby, souschef (Center for Systemforvaltning og sikkerhed) 

• Asger Rønn Jensen, fuldmægtig (Center for Infrastrukturprojekter og Udbud) 

• Tobias Fjelsted, specialkonsulent (Center for Infrastrukturprojekter og Ud-
bud)  

• Peter Hjæresen, rådgiver, KeyCore 

Afholdelsessted og -tid:  
Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 Kbh. K.  
Den 17. marts 2015 kl. 14-17.  

Deltagere fra Finansrådet (partnerskabsmodeller): 
• Michael Busk-Jepsen, underdirektør (Finansrådet) 
• Morten Schjøtz-Pedersen, First Vice President (Danske Bank) 

• Peter Smith, vice President (Nordea) 

• Jeanett Cameron, seniorkonsulent (Finansrådet) 

Deltagere fra Digitaliseringsstyrelsen (partnerskab smodeller):  
• Marianne Sørensen, kontorchef (Center for Infrastrukturprojekter og Udbud) 

• Bine Larsen, chefkonsulent (Center for Infrastrukturprojekter og Udbud) 

• Tina Windeløv Myrhøj Draminsky, specialkonsulent (Center for Infrastruk-
turprojekter og Udbud)  

• Tom Holsøe, Kammeradvokat  

Afholdelsessted og -tid:  
Finansrådet, Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, 1256 Kbh. K.  
Den 17. marts 2015 kl. 14.15-16.  

 

 
På dialogmødet om den tekniske løsning blev følgende emner drøftet: 



  Side 4 af 8 

 

- Arkitektur og funktionalitet, herunder 
o Modularitet 
o Flere leverandører 

- Den tekniske løsning, herunder 
o Fælles kernefunktionalitet 
o Ensartet brugeroplevelse 
o Krydscertificering 

 
På dialogmødet om partnerskabsmodeller blev følgende emner drøftet: 

- Partnerskabsmodel, herunder: 
o Modeller 
o Varighed 

- Governance, herunder: 
o Beslutningsdygtighed 
o Sammenhæng mellem finansiering og kontrol 
o Gennemsigtighed ift. leverandørens ydelser og priser 
o Egne vs. fælles løsninger 
o Forretningskritikalitet 
o Referencegruppe 
o Rettigheder” 

 
FR ønskede på begge møder at uddybe en række forhold nærmere, og der blev 
derfor aftalt et dialogmøde nr. 3 den 23. marts og nr. 4 den 10. april hos Digitali-
seringsstyrelsen. 3. dialogmøde vil udelukkende have den tekniske løsning på 
dagsordenen, idet FR i henhold til det første dialogmøde ønsker at give input til 
den tekniske løsning, inden FR ser sig i stand til at give anbefalinger til partner-
skabs-, governance- og finansieringsmodel.  
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3. dialogmøde med Finansrådet 23. marts 2015 

Deltagere fra Finansrådet:  
• Michael Busk-Jepsen, underdirektør (Finansrådet) 

• Ebbe Skak, Chief Security Architect (Danske Bank) 

• Søren Kiilerich, Banking Relations Manager (Danske Bank) 

• Lars Lundgaard Andresen, Chefapplikationsarkitekt (Nykredit)  

• Sven-Karsten Topp, Deputy Managing Director (Regionale Bankers Forening) 

Deltagere fra Digitaliseringsstyrelsen:  
• Charlotte Jacoby, souschef (Center for Systemforvaltning og sikkerhed) 

• Tobias Fjelsted, specialkonsulent (Center for Infrastrukturprojekter og Ud-
bud)  

• Tina Windeløv Myrhøj Draminsky, specialkonsulent (Center for Infrastruk-
turprojekter og Udbud) 

• Peter Hjæresen, rådgiver, KeyCore 

Afholdelsessted og -tid:  
Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 Kbh. K.  
Den 23. marts 2015 kl. 12-15.  

 

På dialogmødet blev følgende emner drøftet: 

- Den tekniske løsning, herunder 
o Trustframework, kodeks og schemes 
o Klient 
o Sikkerhed 
o Single-Sign-On funktionalitet 
o Fælles CP til signering 
o Support 
o Selvbetjeningsløsninger 
o Rollefordeling 
o PID/RID-tjeneste 

 
Finansrådet bekræftede, at de fortsat – som aftalt på foregående dialogmøde – 
ønskede at mødes på et 4. dialogmøde den 10. april for at give input til den tekni-
ske løsning og til den juridiske partnerskabsmodel samt governance- og finansie-
ringsmodel.  
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4. dialogmøde med Finansrådet 10. april 2015 

 
Deltagere fra Finansrådet:  
• Michael Busk-Jepsen, underdirektør (Finansrådet) 
• Morten Schjøtz-Pedersen, First Vice President (Danske Bank) 
• Thorkil Braagaard, udviklingschef (Lokale Pengeinstitutter) 
• Ebbe Skak-Larsen, Chief Security Architect (Danske Bank) 

• Peter Smith, Vice President (Nordea) 

• Sven-Karsten Topp, Deputy Managing Director (Regionale Bankers Forening) 

Deltagere fra Digitaliseringsstyrelsen:  
• Marianne Sørensen, kontorchef (Center for Infrastrukturprojekter og Udbud) 

• Charlotte Jacoby, souschef (Center for Systemforvaltning og sikkerhed)  

• Bine Larsen, chefkonsulent (Center for Infrastrukturprojekter og Udbud) 

• Tobias Fjeldsted, specialkonsulent (Center for Infrastrukturprojekter og Ud-
bud) 

• Tina Windeløv Myrhøj Draminsky, specialkonsulent (Center for Infrastruk-
turprojekter og Udbud) 

• Peter Hjæresen, rådgiver, KeyCore 

Afholdelsessted og -tid:  
Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 Kbh. K.  
Den 10. april 2015 kl. 9.30-12.  

 
På dialogmødet blev følgende emner drøftet: 

- Partnerskabsmodel, herunder:  
o Behov der skal imødekommes ved valg af model 
o Varighed af partnerskabet 
o Offentlighedslov 
o Proces for anskaffelse af partnerskabets løsning 

 

- Partnerskabets finansiering, herunder 
o Finansieringsmodeller til hhv. udvikling og drift 
o Kommercielt aktivitet/udbredelse og salg af løsningen 
o Transparens og henførbarhed i finansieringsmodeller 

 

- Partnerskabets governance, herunder:  
o Projektorganisation 
o Leverandørens rolle 
o Forskellig organisering i hhv. udviklingsfase og driftsfase 
o Opløsning af partnerskabet og forretningshensyn.  

 

- Den tekniske løsning, herunder:  



  Side 7 af 8 

o Forretningsbehov 
o Krydscertificering 
o Trustframework, kodeks og schemes 
o Support 

 
Finansrådet ønskede at komme med yderligere input til partnerskabsmodellerne 
på et nyt møde. Et 5. dialogmøde med særligt fokus på partnerskabsmodellerne vil 
derfor blive kalendersat snarest.  
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5. dialogmøde med Finansrådet 8. maj 2015 

Deltagere fra Finansrådet:  
• Michael Busk-Jepsen, underdirektør (Finansrådet) 
• Morten Schjøtz-Pedersen, First Vice President (Danske Bank) 
• Jeanett Cameron, Senior konsulent – Finansrådet  

• Jens Steen Jensen, partner (Kromann Reumert) 

• Tyge B. Rasmussen, advokat (Kromann Reumert) 

Deltagere fra Digitaliseringsstyrelsen:  
• Marianne Sørensen, kontorchef (Center for Infrastrukturprojekter og Udbud) 

• Charlotte Jacoby, souschef (Center for Systemforvaltning og sikkerhed)  

• Bine Larsen, chefkonsulent (Center for Infrastrukturprojekter og Udbud) 

• Tina Windeløv Myrhøj Draminsky, specialkonsulent (Center for Infrastruk-
turprojekter og Udbud) 

• Tom Holsøe, partner, (Kammeradvokaten) 

• Hanne Marthine Møller Jensen, advokat (Kammeradvokaten) 

Afholdelsessted og -tid:  
Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 Kbh. K.  
Den 8. maj 2015 kl. 9.30-11.  

På dialogmødet blev det særligt drøftet, hvilke mulige juridiske modeller der kan 
være for partnerskabet, herunder også governance, finansiering og omfanget af en 
fælles teknisk løsning:  

- Forskellige juridiske modeller og deres fordele og ulemper  

- Fleksibilitet, agilitet og transparens i samarbejds- og governance-modellen 
og i relation til partnerskabets fælles løsning 

- Organisering af partnerskabet ift. projektorganisering, leverandørstyring, 
daglig drift og større beslutninger; en transparent og simpel organisering 

- Ejerskab til partnerskabets fælles løsning 

- Transparens og henførbarhed i finansieringsmodeller 

- Scope for partnerskabet og relationen til leverandøren og tredjepar-
ter/tjenesteudbydere uden for partnerskabet. 

  


