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Dialogmøde med CSC Danmark den 2. marts 2015 

Deltagere fra CSC Danmark:  

• Hans Jyatissa, Teknisk direktør for Norden (CTO)  

• Jørgen Valuer, Quaade Arkitekt  

• Christian Iversen, CSC Global Cybersecurity  

• Inge Speiermann-Vognsen, Client Relationship Excutive 

 

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 

Udbud) 

• Tina Windeløv Myrhøj Draminsky, specialkonsulent (Center for 

Infrastrukturprojekter og Udbud) 

 

Afholdelsessted og -tid:  

Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 Kbh. K.  

Den 2. marts 2015 kl. 9-12.15.  

 

På mødet blev følgende emner drøftet:  

- Partnerskabets formål, herunder:  

o Private parters kendskab til brugernes behov og teknologiske 

muligheder.  

o Omfang – et partnerskab kan også rumme andre 

infrastrukturkomponenter. 

  

- Den tekniske løsning, herunder:  

o Et samarbejde om den fulde løsning fremfor enkelte dele 

o Standarder og modularitet 

o Integration til fx Digital Post og andre løsninger 

o Modultilkoblinger og valg ud over en standardløsning til sikring af 

bedst mulige brugeroplevelse 

o COTS (Commercial-off-the-shelf) til løsning af specifikke behov 

omkring nye autentificeringsmekanismer, fx biometri.  

o Flere leverandører af flere komponenter samt samarbejdet mellem 

disse.  

o Support – kan lægges i OPP’et  



 Side 2 af 2 

 

o Sikkerhed og brugernes oplevede tryghed, vished og tillid, som 

væsentliggør kommunikation 

o Ejerskab og rettigheder. 

 

- Regulative forhold, herunder:  

o eIDAS-forordningen og anerkendelse af eID på tværs af grænser. 

 

- Partnerskabets organisering og styring samt finansiering og økonomi, 

herunder:  

o OPI (Offentlig-privat innovativt samarbejde), som efterfølges af et 

OPP (offentlig-privat partnerskab). OPI’et vil beskrive løsningen, 

mens OPP’et vil kravspecificere, udvikle og drifte løsningen.  

o En it-leverandørs incitament til at indgå i et OPI  

o CSC’s positive erfaringer med OPI inden for fx sundhedsområdet, 

fx Telemedicinsk videncenter.  

 


