
Konkrete cases for 
anvendelse af 
infrastrukturen

Perspektiver på 
udstilling af 
borgernes data 
(for borgerne)

Perspektiver og 
muligheder ved den 
fælleskommunale 
infrastruktur – både på 
kort og lang sigt

3 take-aways:

Digitalisering i det offentlige: 
Den fælleskommunale 
infrastruktur og borgernes tillid

WEBINAR

Forstå den fælleskommunale infrastruktur og 
betydningen i forhold til at øge borgernes tillid 
til kommunernes behandling af deres data. 

  Webinaret henvender sig til dig, der arbejder med digitalisering eller har berøring med 
digitaliseringsprojekter i det offentlige. Der vil være særligt fokus på den fælleskommunale 
infrastruktur, der er opbygget som en del af det monopolbrud, kommunerne har arbejdet 
med de seneste 10 år.

  På webinaret får vi en fælles forståelse for opbygning og formål med den fælleskommunale 
Infrastruktur. Vi vil konkret dykke ned i nogle af de erfaringer, Favrskov Kommune har 
gjort i forbindelse med anvendelsen af infrastrukturen, og hvilken værdi det har vist sig at 
have. Vi vil desuden komme ind på, hvordan du i kommunen kan være med til at fremme 
den tillidsdagsorden, som fylder meget i offentligheden, og samtidig skabe ejerskab og 
engagement bredt, således at I er med til bistå med kvalificeret data til gavn for alle.

  Derudover går vi et spadestik dybere, når vi kigger på sammenhængen mellem 
infrastrukturen og ”Borgerblikket”, som er kommunernes del af det fællesoffentlige initiativ 
”Mit Overblik” på borger.dk. ”Mit overblik” skal over de næste 4-5 år udbredes til at omfatte 
nærmest alle data, som det offentlige behandler om borgerne på tværs af sektorer.
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