Kære borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer og
kommunaldirektører
KL inviterer til Digitalt Summit den 4. september 2019.
Den digitale og teknologiske udvikling går stærkt og får afgørende
betydning for fremtidens kommuner. For det er i kommunerne, at den nye
teknologi møder borgerne, og det er her teknologien forandrer
hverdagen. Derfor bliver digitalisering, ny teknologi og data i de
kommende år en af de allerstørste politiske ledelsesopgaver i
kommunerne
I kommunalbestyrelserne skal vi stille os i spidsen for udviklingen og
sætte den retning, vi ønsker for fremtidens kommune. Hvordan vil vi fx
bruge digitaliseringen til at imødegå nogle af fremtidens store
udfordringer i velfærdssamfundet?
Digitaliseringen giver os mange nye muligheder, men også udfordringer
og dilemmaer, vi politisk skal forholde os til. Rigtig mange af dem handler
om etik, og hvor grænserne går. Som kommunalpolitikere får vi derfor
brug for at kunne navigere efter et stærkt etisk kompas, når vi skal sikre,
at digitaliseringen sker på en sådan måde, at vi kan forsvare vores til- og
fravalg, og så borgerne har tillid til, at deres data behandles ordentligt.
Vi skal hjælpe hinanden på tværs af kommuner med at lykkes i den
udvikling. Og vi skal hjælpe hinanden med, hvordan vi bedst går
strategisk til digitaliseringsindsatsen i kommunalbestyrelserne og i
samspillet med kommunaldirektøren og den øvrige ledelse.
På Digitalt Summit får I inspiration til jeres politiske arbejde lokalt i
kommunalbestyrelserne, og I kan høre, hvordan KL og KOMBIT med
afsæt i vores nye strategier vil understøtte anvendelse af digitale og
teknologiske muligheder i kommunerne og fælleskommunalt.
Vi håber at se rigtig mange af jer den 4. september.
Digitalt Summit foregår på Radisson Blu Scandinavian Hotel, Amager
Boulevard 70, 2300 København i tidsrummet 13.00-16.00 (mødet er i
forlængelse af Borgmestermøde). Efter programmet er der en forfriskning
og mulighed for uformelt at drøfte videre.
./.

Der er vedlagt et foreløbigt program. Prisen pr. deltager er 650,- kr.
ekskl. moms.

Dato: 18. juni 2019
Sags ID: SAG-2019-02429
Dok. ID: 2773645
E-mail: SFB@kl.dk
Direkte: 3370 3909
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 1 af 2

Dato: 18. juni 2019

Tilmelding sker på https://tilmeld.kl.dk/digitalt-summit inden den 1.
august. 2019.
Evt. spørgsmål kan rettes til Laila Grønbjerg Harborg på mail lgr@kl.dk
eller på telefon 3370 3514.
Med venlig hilsen
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