Udviklingen i offentlig-private samarbejdsaftaler indenfor it-service og teknologi
Deloitte og IBM har i samarbejde sammensat et interessant formiddagsarrangement tirsdag den 22.
september 2015 i DeloitteHuset på Weidekampsgade i København med fokus på udviklingen indenfor
offentlig-private samarbejdsaftaler indenfor it-service og teknologi. Vi vil gerne invitere dig til dette
arrangement og håber, du har mulighed for at afse tiden til det i en travl hverdag.
I en tid, hvor teknologien reelt set udvikler sig hurtigere, end mange offentlige organisationer kan nå at
indkøbe og implementere ny it, er der i stigende grad brug for at revurdere, hvordan offentlige organisationer
med fordel kan udnytte den viden, der er i markedet, og hvordan de sammen med leverandører under nye
samarbejdsformer kan udvikle de bedste løsninger til gavn for samfundet.
Behovet for nytænkning forstærkes af, at traditionelle indkøbs- og samarbejdsformer har en række svagheder,
herunder at de kan være meget ressource- og tidskrævende for alle parter. Ligeledes stiller udbudslovgivningen
fortsat høje krav til formalia, og det pres, der er, i forhold til at alle regler overholdes, kan gå ud over
kreativiteten i samspillet mellem de offentlige og private aktører.
For at skabe debat om ovenstående problemstillinger og belyse mulighederne med et par relevante eksempler
på nye samarbejdsformer inviteres du til formiddagsmøde med følgende program:
08.15-08.45

Registrering og kaffe

08.45-09.00

Velkommen
Ved Lars Ingemann, partner i Deloitte Danmark, og Troels Bisgaard Vig, Salgsdirektør i IBM
Danmark

09.00-09.15

Ambitionerne for digitaliseringen af det offentlige – hvor er vi, og hvor skal vi hen?
Ved Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

09.15-10.00

Hvad kendetegner et succesfuldt offentlig-privat partnerskab, og hvordan indgår man et
sådant?
Ved Roar Jakobsen, seniorkonsulent og ph.d., og Oddgeir Hvidsten, seniorkonsulent,
Sykehuspartner, Norge

10.00-10.45

Hvad kendetegner udviklingen indenfor danske offentlige it-projekter lige nu?
Ved Tom Holsøe, partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt

10.45-11.00

Kort pause

11.00-11.45

Eksempler på nye offentlig-private partnerskaber i Europa
Ved Ole Frydensberg, Market Development Leader, Public Sector, IBM Europe

11.45-12.00

Afsluttende paneldebat og diskussion
Panel: Tom Holsøe, Roar Jakobsen, Lars Ingemann, Ole Frydensberg, Lars Frelle-Petersen
Moderator: Troels Bisgaard Vig

12.00-12.30

Afslutning og let frokost

Vi håber, at ovenstående program vil have din og eventuelt en relevant kollegas interesse. Arrangementet er
gratis, og tillmeldingen foregår via e-mail til Sigrid Nord Nielsen på sinielsen@deloitte.dk eller Inge Pedersen på
CIP@dk.ibm.com.
Vi glæder os til at se dig og høre din mening om den fortsatte udvikling indenfor offentlig digitalisering og
udvikling.
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Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen
Som direktør i Digitaliseringsstyrelsen vil Lars Frelle-Petersen give et opdateret syn på, hvor den
offentlige digitaliseringsstrategi og lovgivning er lige nu, og hvor den kan forventes at bevæge sig
hen i de kommende år efter det seneste folketingsvalg og med et højaktuelt arbejde med
digitaliseringsstrategien for 2016-2020.

Roar Jakobsen (ph.d.) og Oddgeir Hvidsten, seniorkonsulenter, Sykehuspartner Norge
Roar Jakobsen og Oddgeir Hvidsten er erfarne strategikonsulenter og projektledere med speciale
i innovation, service- og organisationsudvikling i den offentlige sektor. De har bred erfaring med
etablering af offentlig-private samarbejder, og Roar Jakobsen har blandt andet skrevet en ph.d.afhandling, der gennem et studie af mere end 300 kontrakter på tværs af Danmark, Norge og
Sverige analyserer kendetegn ved succesfulde projekter. De vil præsentere syv myter om
offentlige kontrakter, der er identificeret via forskning baseret på konkrete eksempler.

Tom Holsøe, partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt
Tom Holsøe er advokat og partner hos Kammeradvokaten, der er det ledende advokatfirma og
rådgiver for den danske stat indenfor kontraktuelle forhold vedrørende indkøb af it-services og
it-produkter. Tom har speciale indenfor kontraktuel udformning og konfliktløsning på store
danske it-projekter og har særlig erfaring indenfor udbud underlagt EU-regulering. Tom Holsøe
vil præsentere sit øjebliklige syn på det danske marked for offentlig-private samarbejdsaftaler og
på de fremadrettede muligheder.

Ole Frydensberg, Market Development Leader, Public Sector, IBM Europe
Som Market Development Leader i IBM’s europæiske public sector-team er Ole Frydensberg
engageret i større udviklingsprojekter i Europa, hvor IBM indgår i en lang række forskellige
samarbejdsformer. Ole samler og indgår i forskellige projekter på tværs af forskellige dele af den
offentlige sektor og vil præsentere eksempler på nye former for offentlig-private samarbejder i
blandt andet England, Spanien og Holland.

