
 

 
 

Foreningen for kommunale IT- og Digitaliseringschefer  
– KITA Generalforsamling 

 
Den 2. og 3. marts 2023  

Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 

 

Torsdag den 2. marts 2023 
 
 
10.00-11.45 

 
Generalforsamling i KITA 
 

1. Valg af dirigent og sekretær  
 
 
2. Formandens beretning  
 
 
3. Beretning fra udvalg og evt. ad hoc arbejdsgrupper  
 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
 
 
5. Indkomne forslag  

Der er ikke indkommet forslag 

 

6. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent  
 
 
7. Valg til bestyrelsen 
  
 a) Valg af formand 
  Henrik Brix, Favrskov kommune, er på valg 2024 
 
 b) Valg af kasserer  
  Eva Minke Andersen, Aabenraa kommune, er på valg 2023 (modtager ikke genvalg) 
         Bestyrelsen indstiller Jette Skott Kristensen til kasserer 
 
 c) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
         Region Hovedstaden: 

   Jan Jansen, Dragør Kommune, er på valg 2024 
             Kaja Jacobsen, Egedal kommune, er på valg 2023 (valgt i regionen) 
              
   Region Sjælland:  
   Ivan Harreskov, Køge Kommune, er på valg 2024 
   Henning Strøkjær, Guldborgsund kommune, er på valg 2023 (valgt i regionen) 
  
  Region Syddanmark: 
             Kaj Erik Olsen, Vejen kommune, er på valg 2024 
             Per Stenaa, Nordfyn kommune, er på valg 2023 (valgt i regionen) 
 
 Region Midtjylland:  
   Poul Venø, Herning kommune, er på valg i 2024 
             Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande kommune, er på valg 2023 (valgt i regionen) 
  
  Region Nordjylland:  
   Kim Sørensen, Hjørring kommune, er på valg 2024 

Michael Dahl, Mariagerfjord kommune, er på valg 2023 (valgt i regionen) 
 



 
 d) Valg af bestyrelsessuppleanter (1 år) 
  – der skal kun vælges 1 suppleant i hver af de 5 regioner 

  
 
  Følgende bestyrelsessuppleanter er på valg: 
         Region Hovedstaden: 
             Mikkel Arp, Lyngby-Taarbæk Kommune (valgt i regionen) 
 Region Sjælland: 
   Lars Borg, Næstved Kommune (valgt i regionen) 
  Region Syddanmark: 
   Per Toftdal, Fredericia Kommune (valgt i regionen) 
  Region Midtjylland: 
      Thomas Hyldgaard, Lemvig Kommune (valgt i regionen) 
        Region Nordjylland:  
             Morten Hedegaard, Jammerbugt Kommune (valgt i regionen) 
  
 
8. Valg af Revisor 
 a) Valg af revisor (2 år) 
  Morten Alm, Assens, er på valg i 2023 (modtager genvalg) 
  
 b) Valg af revisorsuppleant (1 år): 
  Per Toftdal, Fredericia kommune, er på valg i 2023 (modtager genvalg) 
 
 
9. Eventuelt 
 
Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
indsendes til formanden via mail@itchefer.dk senest den 16. februar 2023 (2 uger før 
generalforsamlingen) jf. vedtægternes § 8, stk. 2.  
 

11.45-12.30 Frokost 
   

 

TEMA: Cybersikkerhed 

 
12.30-14.00 Tre vinkler på cybersikkerhed  

 
Rådgiver i Cyber- og informationssikkerhed hos CFCS Kristine Vesterberg og Mikkel T. 
Christensen vil give et kort indblik i det aktuelle trusselsniveau og trusselsbillede. Derudover 
sættes fokus på en række indsatser, som man som organisation bør arbejde med ud fra 
den aktuelle situation. 
 
Oplæg ved teknologidirektører fra KMD Martin Bakkegaard Olesen og Michael Kringelhede: 
Cybertrusler, sikkerheds- og compliancekrav som kommuner og IT-leverandører skal 
forholde sig til, er hastigt voksende i såvel omfang og effektivitet som kompleksitet. 
Hvordan arbejder KMD i udvikling og drift med at håndtere Cybertruslen og myndigheders 
stigende krav til compliance og tilsyn? 
Hvordan kan myndigheder og leverandører i samarbejde modne sikkerheds- og compliance 
processer, så myndigheder kan udføre fyldestgørende og effektive tilsyn med 
leverandørerne? 
Hvad koster tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og tilsyn med disse egentligt? 
 
Oplæg fra KL vedr. det fælleskommunale samarbejde omkring cybersikkerhed, der er på 
vej herunder tilslutningen til DCIS Sund, ved Christian Christensen, KL  
 
Stil spørgsmål via SLIDO: Brug koden #9991230 
 

14.00-14.15 Pause 

   

14.15-15.00 Cybersikkerhed debat  
 
Indlægsholderne fra forrige indlæg debatterer cybersikkerhed i kommunerne med 
inddragelse af deltagerne i salen.  
Der vil være vandremikrofon og mulighed for at stille spørgsmål via SLIDO.  
 
Stil spørgsmål via SLIDO: Brug koden #9991415 
 

mailto:mail@itchefer.dk


15.00-15.15 Pause (Nøgler til overnattende deltagere, kan afhentes i receptionen) 
   

15.15-16.15 KOMBIT Udbudsstrategi 
v/ Lars Vraa, Chefarkitekt KOMBIT og Inge Speiermann-Vognsen, Markeds- og 
innovationschef KOMBIT 
 
KOMBIT står overfor en stor bølge af genudbud - timingen er rigtig til at købe ind til 
fremtidens behov. Derfor har KOMBIT udarbejdet en udbudsstrategi som præsenteres og 
drøftes. 
 
Stil spørgsmål via SLIDO: Brug koden #9991515 
 

16.15-16.30 Pause 

   

16.30-17.30 Cybersikkerhed – helt tæt på 
v/ Henning Strøkjær, Leder af IT, Guldborgsund Kommune  
 
Henning deler ud af erfaringerne fra egen kommune (og et par andre). Hudløst ærligt og tæt 
på - både menneskeligt og for organisationen 
 
Stil spørgsmål via SLIDO: Brug koden #9991615 
 

17.30 – 18.30 Afhentning af nøgler, indkvartering, velkomstdrink 
 

18.30 Middag 
 

21.00 - ? Underholdning 
 

 
 

Fredag den 3. marts 2023 
09.00-09.45 Orientering fra KL 

v/ Pia Færch, Kontorchef KL 
 
Pia vil komme ind på emner som betydningen af at der nu er en digitaliseringsminister og et 
nyt udvalg i folketinget, cybersikkerhed/cyberværn, MitID Erhverv (herunder NSIS), NIS2, 
tredjelandsoverførsler samt teknologipartnerskabet. 
 
Stil spørgsmål via SLIDO: Brug koden #9990900 
 

09.45-10.00 Pause 
    

10.00-10.45 Orientering fra SKI 
v/ Signe Lynggaard Madsen Adm. Direktør og Zannie Finderup Udbudschef i SKI 
 
SKI gennemgår nyheder om it-aftaler samt kommer rundt om hvad der generelt sker i SKI-
huset. 
 
 Stil spørgsmål via SLIDO: Brug koden #9991000 
 

10.45-11.00 Pause 
    

11.00-11.45    Orientering fra KOMBIT 
v/ Kristian Vengsgaard, CEO KOMBIT 
 
Kristian Vengsgaard vil løfte lidt mere af sløret for, hvilken retning der er ved at tegne sig for 
KOMBITs nye strategi og K98 samarbejdet. Herunder også i relation til det højaktuelle tema 
om kommunernes perspektiver og udfordringer på cybersikkerhed, men også på temaer 
som den datadrevne kommune, implementering og ny teknologi. 
 
Stil spørgsmål via SLIDO: Brug koden #9991100 
 

11.45 Sandwich Grab´n´go 
 

 

 


