Invitation
til gå-hjem-møde
om digitale kompetencer i staten

Gå hjem-møde om model for porteføljestyring af statslige it-systemer

Digitaliseringsstyrelsen inviterer til gå-hjem-møde
om digitale kompetencer i staten
Sæt kryds i kalenderen

Onsdag den 14. november kl. 15.00-17.00
Som en vigtig målsætning i regeringens Strategi for it-styring i staten skal der etableres et fællesstatsligt digitaliseringsakademi for at
opkvalificere medarbejdere og lederes digitale kompetencer.
Som led i etableringen af akademiet inviterer Digitaliseringsstyrelsen
indenfor til dialog og drøftelse af arbejdet med akademiet.
Den 14. november vil deltagerne blive præsenteret for forskellige
tilgange og forståelser af digitale kompetencer, høre om den
seneste udvikling af akademiet og møde andre statslige
myndigheder, som allerede har kastet sig ind i den digitale
kompetencedagsorden.
Hvor og hvornår
Mødet afholdes onsdag den 14. november 2018 kl.15.00-17.00 i
Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4,
København K.
Tilmelding med navn, stilling, organisation og e-mail udbedes senest fredag den 9.
november 2018 til
Malte Peder Vinfeldt Svendsen på mapvs@digst.dk eller +45 21 46 63 31
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Program
15.00 – 15.15: Velkomst
Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, byder velkommen
og italesætter statens behov for et digitalt kompetenceløft.
15.15 – 15.30: Det kommende fællesstatslige digitaliseringsakademi
Kristoffer Lange, kontorchef i Ministeriernes projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen, giver en introduktion til processen vedr. etablering af det kommende
fællesstatslige digitaliseringsakademi, der er et initiativ i regeringens Et solidt itfundament - Strategi for it-styring i staten fra 2017.
15.30 – 16.00 Hvad er digitale kompetencer?
Pia Færch, Kontorchef i Digitalisering og borgerbetjening i KL, giver en
præsentation af, hvordan der arbejdes med digitale kompetencer i kommunerne på baggrund af rapporten Fremtidens digitale kompetencer – når
arbejdslivet bliver mere og mere digitalt i kommunerne fra 2018.
16.00 – 16.10: Pause
16.10 – 16.55: Paneldebat med statslige myndigheder
For at give deltagerne et indblik i eksisterende erfaringer med udvikling af
digitale kompetencer i statslige myndigheder afholdes en paneldebat med tre
myndigheder. De tre myndigheder har alle bidraget med cases til en erfaringsopsamling vedr. digital kompetenceudvikling foretaget af Digitaliseringsstyrelsen i foråret 2018.
Paneldebatten modereres af Louise Palludan Kampmann, kontorchef i Kontor
for styring og kommunikation i Digitaliseringsstyrelsen.
16.55 – 17.00: Afrunding af gå-hjem-møde
Eftermiddagen afrundes, og der samles på de vigtigste pointer, inden
deltagerne har mulighed for at blive til kaffe og netværk.
17.00 – 17.30: Netværk
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