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Invitation til BI-netværk på tværs af staten 

Kom og vær med når Moderniseringsstyrelsen skyder et nyt BI-netværk i gang for 

dig, der til dagligt arbejder med BI-værktøjer, data og teknologier.  

Formål 

Datadrevne beslutninger, big data og business analytics er nogle af de megatrends, 

som står højt på dagsordenen i den offentlige sektor. Der er mange nye metoder 

og værktøjer i spil, og mange statslige institutioner har sammenlignelige udfor-

dringer.  

Vi oplever, at flere institutioner udtrykker et behov for vidensdeling på tværs af 

staten omkring erfaringer med BI og analyseløsninger. Med et BI-netværk på 

tværs af staten vil vi gerne facilitere sparring og vidensdeling omkring værktøjer, 

systemer, arkitektur, teknologi, design og forretningskrav til standardrapportering 

og analyse, bedste praksis mv. Hvis du kan genkende det behov, og hvis du er 

med til at levere ledelsesinformation i praksis, så er netværket måske noget for 

dig?  

Målgruppe og forudsætninger 

Netværket er for dig, som arbejder med og udvikler ledelsesinformation som 

medarbejder eller projektleder i en BI, økonomi eller HR-funktion.  

 

Du vil både få mulighed for at inspirere andre i netværket og lade dig inspirere af 

dem. Deltagelse i netværket forudsætter erfaring med BI værktøjer, datamodeller, 

rapportering, eller lignende teknisk indsigt i arbejdet med BI.  

Udbytte 

Med deltagelse i netværket får du mulighed for at udveksle erfaringer med andre, 

sparre på dilemmaer og udfordringer, og opbygge professionelle relationer til an-

dre, der sidder i tilsvarende funktioner.  
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Hvor og hvornår? 

Det første møde afholdes den 14. marts 2018 kl. 10-12 i Moderniseringssty-

relsen, Landgreven 4, 1017 København K. 

Tilmeld dig BI-netværket her 

Agenda for første møde med kickstart af netværket er vedlagt denne invitation. Vi 

lægger op til, at netværksmøderne fast har en agenda i tre dele:  

1. Inspiration: oplæg om fx megatrends, upcoming teknologier og perspek-

tiver på datadagsordenen mv.  

2. Case: Hvordan griber man arbejdet med BI/data an? På første møde læg-

ger Moderniseringsstyrelsen for med en case. På kommende møder glæder 

vi os til input fra netværksdeltagerne på skift.  

3. Teknik: Her bliver vi konkrete i forhold til teknologi-

er/værktøjer/platforme og erfaringer med anvendelse af de forskellige 

værktøjer.   

Vi sætter pris på at modtage din tilmelding senest 12. marts kl. 12. 

Temaer 

BI-netværket vil eksempelvis videndele om følgende emner: 

 Metoder til indsamling og anvendelse af data  

 Udstilling af data og det at stille data frit tilgængelig 

 Anvendelse af fx ’R’ og cloud i ledelsesinformationsløsninger 

 Anvendelsen af moderne BI værktøjer som Power BI  

 Erfaringer vedrørende datamodellering, datadisciplin, og det at skabe et bedre 

grundlag for datadrevne beslutninger 

 Tilgængelighed og samkøring af data fra forskellige områder i staten 

 

Mødefrekvens 
Der afholdes møder i netværket kvartalsvist med mulighed for at indkalde yderli-

gere efter behov og aftale med netværket. 

Netværket faciliteres af Moderniseringsstyrelsen og netværkets deltagere vil få 

mulighed for at melde ønsker ind til dagsordenen.  

Vil du vide mere? 

Hvis du vil vide mere om netværket, er du velkommen til at kontakte BI-

teamleder David Palsgaard: 2221 4969/dsp@modst.dk, eller specialkonsulent Line 

Laudrup: 3395 1967/lilau@modst.dk  

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ZL2N7NYV1J9P

