
9.00 
Velkommen og dagens program
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith og dagens 
moderator Niels Krause-Kjær.

8.30 
Ankomst og registrering med morgenmad

9.25 
Dilemmaer og potentialer i den danske digitale 
model 
Lars Frelle-Petersen, Direktør, DI.

9.10  
Regeringens ambitioner om digital service  
i verdensklasse 
Sophie Løhde, Minister for offentlig innovation, MF.

PROGRAM

9.45
Digitaliseringsklar og agil lovgivning
Vi tager testen på lovprogrammet – set fra en lov
snedkers udstillingstårn. Hvad er de første læringer på 
principperne bag digitaliseringsklar og agil lovgivning?
Sune Fugleholm, Partner, Kammeradvokaten/Advokatfir-
maet Poul Schmith stiller skarpt på Rikke Zeeberg, Direk-
tør, Digitaliseringsstyrelsen og Katrine Winding, Direktør, 
Erhvervsstyrelsen. Publikum spiller med!

BLOK 1: JURIDISKE RAMMER

10.25 
Best practise overvejelser fra jura til teknologi 
To af hovedkræfterne bag anbefalinger om lovgivning i 
det digitale samfund, som også inspirerede til Folke
tingets principper om digitaliseringsparat lovgivning 
fortæller om deres erfaringer, og hvordan lovgivning 
og digitalisering er to sider af samme sag.
Ejvind Jørgensen, Strategidirektør, cBrain og  
Jesper Hammerich Lux, IT-chef, HK.

10.45
Pause

– Vejen mod et trygt og innovativt velfærdssamfund



BLOK 2: TEKNOLOGISKE MULIGHEDER

11.00
Den digitale kæde på socialområdet
Blockchainteknologien er af mange, bl.a. OECD, 
udråbt til at rumme store potentialer for effektivi
seringer, øget sikkerhed og transparens også i den 
offentlige sektor. 
Nicklas Peyk Millgaard, Vice chair, Nordic Blockchain  
Association fortæller om Danmarks første blockchain proto-
type i det offentlige.

11.45
Paneldebat – Teknologiparat lovgivning og 
demokratiske traditioner
Hvordan får vi tænkt teknologiske muligheder ind i 
tide i dansk lovgivning? Hvordan undgår vi lovgivning, 
der blokerer for nye muligheder? Hvornår er dansk 
lovgivning teknologiparat? Er danske forvaltningstra
ditioner – f.eks. vores brug af forligsforhandlinger og 
beslutningsprocesser i øvrigt – teknologiparate? Hvad 
kan vi gøre anderledes, så vi både tager vare på den 
svage, og inddrager teknologiens positive egenskaber i 
tide i den offentlige beslutningsproces?

 – Pia Færch, Kontorchef, Digitalisering og 
borgerbetjening, KL

 – Rikke Hvilshøj, Adm. dir., Dansk IT
 – Christian Bason, Adm. dir. Dansk Design Center
 – Lars Frelle Petersen, Direktør, DI

11.20
Fra kunstig intelligens til virkelighed
Digitalisering og teknologi kan med fordel betragtes 
som små legoklodser, der kan blive til noget rigtig 
stort. Det kræver, at vi har slutbruger og jurist med fra 
start, og lader de små itløsninger vinde indpas frem
for at satse på det store forkromede hver gang. 
En lille og stor leverandør, Kasper W. Rost, CEO og founder, 
Calcabis og Mahan Semnanipour, DXC Technology, fortæller 
om deres verden, og hvordan AI og algoritmer kan løfte og 
lette det offentlige.

12.30
Frokost



BLOK 3: INNOVATIVE RAMMER UNDER ANSVAR OG I DIALOG

13.15
Status på OP-samarbejde om innovation
Vi kan gøre det endnu bedre; sammen. Center for 
offentlig innovation arbejder for at sikre gennemførsel 
og udbredelse af innovative løsninger på vanskelige 
udfordringer i det offentlige. Med en lang karriere 
bag sig som både lovgiver og udøver, bringer Pia sine 
erfaringer ind i debatten.
Pia Gjellerup, Centerleder i Center for offentlig innovation 
sine erfaringer ind i debatten.

13.45 
Vi er langt – men skal op i gear 
Erhvervsministeriet har ansvaret for at skabe de 
bedste rammevilkår for dansk erhvervsliv gennem en 
konkurrencedygtig selskabsregulering, der følger med 
den teknologiske udvikling. 
Departementschef Michael Dithmer, giver et
indblik i ministeriets fokus på at knytte lovgivning og tekno-
logi bedre sammen – ikke mindst i dialog med leverandør-
markedet.

14.30
Pause

13.30
Digitale innovationsmiljøer 
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 
giver indblik i, hvordan den juridiske medarbejder 
spiller bold med technørden og slutbrugeren.
Legal Thinker, Senior Project Manager Brooke Nicole Conley.

14.05
Lettere sagt end gjort
15 år og 10 mia. kr. senere. SKAT er nok den institu
tion, der er hårdest ramt i krydsfeltet mellem kom
pleks lovgivning og behovet for digitale løsninger til 
at gennemføre en effektiv forvaltning. Bliv klogere på 
de udfordringer – men også muligheder – Danmarks 
skattevæsen og deres leverandører står overfor – og 
vær med til at svare på de svære spørgsmål. 
Andreas Berggreen, Direktør i Skatteministeriets Udviklings- 
og Forenklingsstyrelse og Netcompany tager scenen.



BLOK 4: WHAT THE FUTURE HOLDS

15.30
Den danske techambassadør om 
fremtidsscenarier for Digital Denmark i en 
global verden
Nikolaj Juncher Wædegaard, Deputy Tech-Ambassador & 
Head of Secretariat at Ministry of Foreign Affairs of Denmark.

15.50
Tech og tendenser for fremtiden
En techtourdeforce om muligheder nu og i fremti
den med respekt for individet. Vi har alle forudsætnin
ger for at gøre det rigtigt. 
Ole Kjeldsen, Direktør for Teknologi og Sikkerhed,  
Microsoft Danmark

16.20
Opsamling og afrunding 
Niels Krause-Kjær, moderator

14.50
Paneldebat – digital ansvarlighed
Hvad må vi bruge private data til i fremtiden? Må vi 
overvåge vores syge i eget hjem? Må vi bruge droner 
til tilsyn osv.? Hvordan udviser både myndigheder og 
virksomheder digital ansvarlighed i 2019? Og bør/
skal/kan (digital) compliance på itsikkerhed, GDPR, 
eprivacy blive et DK konkurrenceparameter – en stan
dard second to none, vi alle skal stræbe efter?

 – Catrine Søndergaard Byrne, Dataethics EU
 – Christian Hannibal, Digitaliseringspolitisk chef, DI
 – Martin Sønnersgaard, Advokat,  

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
 – Mikael Munck, Founder and CEO, 2021.ai


