PRIMO inviterer til seminar om digitalisering og informationssikkerhed

Digitalisering og informationssikkerhed i kommunerne
bdo’S KONTOR I AARHUS, den 26. NOVEMBER 2012
tid og sted

Medio 2012 er der gennemført en undersøgelse af informationssikkerheden i danske
kommuner og regioner, herunder hvorledes informationssikkerhed indgår i kommunens øvrige risikoledelse, set i lys af den øgede digitalisering af kommunale ydelser.
Undersøgelsen er gennemført parallelt i Danmark, Norge og Sverige, hvilket også giver mulighed for benchmarking på tværs af kommunerne og de skandinaviske lande.
Undersøgelsen støttes i Danmark af PRIMO og KIT@, foreningen af kommunale itchefer, og gennemføres i samarbejde med konsulentfirmaet I-TRUST.
Resultatet af undersøgelsen offentliggøres den 13. november 2012 på et nordisk
møde i København, og vil efterfølgende blive præsenteret ved to parallelle PRIMOseminarer i henholdsvis Aarhus den 26/11 og København den 3/12.
Seminarerne afholdes i samarbejde med KIT@, BDO Kommunernes Revision og
KOMDIR med følgende hovedindhold:

Kl. 09.00-09.15 Velkomst, baggrund
		
v. Svend Tychsen, PRIMO

Mandag den 26. november 2012
Kl. 09.00 - 12.00
BDO Kommunernes Revision
Kystvejen 29
8000 Aarhus

Deltagere
Kommunaldirektører, it-chefer, it-sikkerhedschefer og særligt interesserede.

Tilmelding
PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 70 25 25 45
Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om
tilmelding hurtigst muligt

Pris for deltagelse
Deltagelse er gratis

Kl. 09.15-09.45 Præsentation af NordSec 2012, med fokus på de danske resultater
		
v. Klaus Kristensen, direktør, I-TRUST

Arrangører

Kl. 09.45-10.00 NordSec 2012 i lys af aktuel dansk praksis
		
v. Anders Ganer, chefrevisor, BDO

Seminaret er arrangeret af PRIMO i samarbejde
med KIT@ , BDO Kommunernes Revision og
KOMDIR

Kl. 10.00-10.30 De danske rammer for informationssikkerhed
		
v. Kristine Rytter, specialkonsulent, Digitaliseringsstyrelsen
Kl. 10.30-10.45 Pause
Kl. 10.45-11.15 Digitalisering og ledelse - ny ledelsesopgave, ny ledelsesudfordring
		
v. Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune
Kl. 11.15-11.45
		
		
Kl. 11.45-12.00
		

Case: erfaring fra en kommune med aktuel fokus på digitalisering
og ledelse
Afslutning, evt. opfølgende initiativer
v. Svend Tychsen, PRIMO

Der vil forud for seminaret være en sandwich til deltagerne

www.primodanmark.dk

