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Konference om digitalisering i EU 

e-SENS (Electronic Simple European Networked Services) projektet holder konference om 

digitale løsninger på tværs af den offentlige sektor i EU den 6. og 7. november 2014 i 

Luxemburg. På konferencen vil projektets fremdrift og de nødvendige tiltag for at 

strømline digital forvaltning blive diskuteret.  

Konferencen vil blandt andet behandle emner som: 

• IKT-drevne offentlige services som allerede er til stede (storskalaprojekter) 

• Behovet for at udvikle flere nye offentlige e-services 

• Fremskridt opnået ved at skabe tekniske løsninger for elektronisk kommunikation 

• Fremtidens digitale infrastruktur for e-services i Europa. 

 

På konferencen vil den nuværende situation blive præsenteret ved hjælp af taler og stande, 

og de vil blive givet et bud på fremtidens e-services i Europa.  

Der vil være særlig fokus på, hvordan e-SENS og andre storskalaprojekter bidrager til 

services i den digitale europæiske infrastruktur. Målet er at give viden om de generiske 

byggesten, som e-SENS udvikler og vise anvendeligheden af e-SENS løsningerne.  

Deltagere på konferencen vil få en unik mulighed for at holde sig ajour med trends i den 

offentlige e-forvaltning og afdække forretningsmulighederne for dette. Der vil også være 

værdifuld information for beslutningstagere i forbindelse med udviklingen af offentlige 

nationale e-løsninger.  

Det digitale marked i EU  

Elektroniske services i EU er afgørende for at styrke det digitale marked i Europa og tilbyde 

konkrete fordele for borgere og virksomheder. Elektroniske services på tværs af grænserne 

giver mulighed for at forbedre adgangen til information, reducere tid og omkostninger samt 

øge effektiviteten i de administrative procedurer. Kun ved fælles hjælp og indsats bliver e-

services en realitet i Europa. 

Det skal fx være lettere for borgere, der opholder sig i et andet EU-land, at få adgang til 

selvbetjeningsløsninger. Virksomheder skal ligeledes kunne tiltrækkes af 

forretningsmuligheder på det europæiske marked, som fx at afgive tilbud på offentlige 

udbud indenfor EU.  
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For at frigøre det digitale markeds fulde potentiale er der behov for generiske byggesten, 

der kan bruges inden for de forskellige områder. Eksempelvis gensidig genkendelse af 

elektroniske dokumenter, identifikation af borgere, elektronisk signatur og sikker levering 

af e-dokumenter er nødvendige nøglefaktorer for, at services kan fungere på tværs af 

grænserne i EU.  

e-SENS’ mål er at levere tekniske og genanvendelige løsninger for at fremme elektronisk 

interaktion i den offentlige sektor på tværs af EU. Projektet konsoliderer, forbedrer og 

udvider eksisterende digitale løsninger, som bygger på europæiske standarder. 

Konferencen afholdes på Public Research Centre Henri Tudor i Luxemburg, den 6. november 2014 

med start kl. 14.00 til 7. november 2014 kl. 16.00.  

Du kan tilmelde dig konferencen ’Making e-Services a Reality in Europe’ her: 

http://www.esens.eu/home/ 

 

Deadline for tilmelding er 31. oktober 2014. 

 
Yderlig information om e-SENS: 

 

o e-SENS website: www.esens.eu 

o CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 

o Digitaliseringsstyrelsen: http://www.digst.dk/Arkitektur-og-standarder/eSENS     

o Nyhedsbrev (abonner og modtag information pr. mail) 

 

 


