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VISION
DI Digitals vision er at øge Danmarks vækst og velstand gennem ambitiøs udnyttelse af
digitale muligheder og at sikre gode vilkår for teknologidrevne virksomheder.

MISSION
DI Digital arbejder for at

• Synliggøre fordelene ved digital transformation og bane vejen for digitale
udviklingsmuligheder, der kommer samfundet tilgode

• Sikre gode rammer for digitale virksomheder

• Inspirere og skabe netværk mellem virksomheder, der ønsker at udnytte de digitale
muligheder.



DI Digital har fem MÆRKESAGER

• Digitale kompetencer i verdensklasse

• De bedste vilkår for teknologibranchen

• Digital transformation af hele erhvervslivet

• Informationssikkerhed og tillid

• Digital nytænkning af det offentlige

DI Digitals strategi 2019 – 2020



DI Digitals bestyrelse har besluttet, at hver af mærkesagerne i 2019 – 2020 skal
understøttes af to overordnede målsætninger.

Inden for disse målsætninger vil DI Digital lægge indsatsen på en række
fokusområder, der skal indfri en række samfundsrelaterede ambitioner gennem
konkrete handlingsmål for branchefællesskabet.

MÆRKESAG

A. Målsætning

Fokusområder

DI Digitals
ambitioner

DI Digitals
handlingsmål
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DI Digital vil udmønte indsatsen i tæt samarbejde med medlemsvirksomhederne samt
øvrige relevante enheder i DI og eksterne samarbejdsorganisationer, herunder

• DI Global Talent

• DI’s erhvervsuddannelsesenhed

• DI’s forskningspolitiske enhed

• Øvrige relevante brancheenheder i DI, og MADE

DI Digitals strategi 2019 – 2020



A. Digitale kompetencer skal fremmes fra første dag i folkeskolen 

til sidste dag på arbejdsmarkedet 

Der skal være flere med de relevante digitale kompetencer både på bruger- og 

skaberniveau.

B. Udenlandske teknologispecialister skal tiltrækkes til Danmark 

Der skal tiltrækkes og fastholdes flere udenlandske talenter.

Målsætninger

DI Digitals strategi 2019 – 2020



Digitale kompetencer
A. Digitale kompetencer skal fremmes fra første dag i folkeskolen til sidste dag på arbejdsmarkedet

• Øge børn og unges teknologiforståelse- og interesse gennem deltagelse i 

informationskampagner og events.

• Arbejde for, at DI’s medlemmer deltager i Teknologipagten.

• Fremme brugen af digital læring i virksomheder og offentlige 

uddannelsesinstitutioner.

• Medvirke til, at der ansættes flere lærlinge indenfor det digitale område både i it-

virksomheder og det brede erhvervsliv – med henblik på at afhjælpe manglen på 

praktikpladser.

• Tage initiativ til, at der bliver flere erhvervsuddannede på elektronikområdet.

• Arbejde for, at flere kvinder vælger en karriere inden for it.

• Sikre bedre evidens om manglen på digitale kompetencer i dialog med 

universiteterne.

Fokusområder



• Informere om og tilskynde virksomheder til at tilslutte sig 
Teknologipagten.

• Partner i DR’s ultrabit-kampagne om teknologiforståelse 
hos børn gennem formidling af virksomhedsbesøg med 
landsdækkende udbredelse i 2020.

• Opsøgende indsats for at informere virksomheder om 
mulighederne for og fordelene ved at ansætte lærlinge og 
elever.

• Øge kendskabet til it-uddannelserne (både 
erhvervsuddannelserne og de videregående) blandt unge 
kvinder f.eks. på ungdommens folkemøde. 

• Udarbejde nye analyser om behovet for digitale 
kompetencer mhp. dialog med universiteterne om 
undervisning i digitale kompetencer på ikke it-
uddannelser (jura, medicin mm.)

• Kortlægge muligheder for at fremme brugen af digital 
læring.

• Medvirker til oprettelse af flere pladser på 
erhvervsuddannelserne på elektronikområdet

• Gennemføre analyse af mulighederne for at øge optaget 
på de it-rettede videregående uddannelser.

DI Digitals handlingsmål

• 50 digitale virksomheder deltager i Teknologipagten.

• Flere børn og unge får kendskab til elektronik- og it-
virksomheder, f.eks. gennem virksomhedsbesøg og 
deltagelse i kodningsundervisning mm.

• Andelen af elever/lærlinge på datatekniker- og it-
supporteruddannelsen, der ikke har fået en 
uddannelsesaftale og derfor er henvist til et 
praktikcenter på en erhvervsskole, falder fra over 40 
pct. til maks. 20 pct. i 2020. 

• Andelen af kvinder, der søger ind på en it-uddann-else,  
stiger fra 27 pct. i 2018 til en tredjedel i 2020.

• Digital læring skal være en aktiv del af (efter-) 
uddannelsesindsatsen både i offentligt og privat regi.

DI Digitals ambitioner

Digitale kompetencer
A. Digitale kompetencer skal fremmes fra første dag i folkeskolen til sidste dag på arbejdsmarkedet



Digitale kompetencer
B. Udenlandske teknologispecialister skal tiltrækkes til og fastholdes i Danmark

• Medvirke til at markedsføring af Danmark i regi af Digital HUB Denmark får 

stærkest muligt fokus på tiltrækning af udenlandsk talent.

• Arbejde for, at de nuværende adgangsordninger for højtspecialiseret arbejdskraft 

bliver mere smidige og at administrative byrder fjernes. Herunder, at 

beløbsgrænserne for udenlandsk it-specialister nedsættes og fast track-ordningen 

også åbnes for mindre virksomheder.

• Sikre bedre evidens om manglen på udenlandske medarbejdere med digitale 

kompetencer og bringe det ind i den offentlige debat.

Fokusområder



• Markedsføre Danmark som attraktiv digital 
karrieredestination gennem arbejdet i Digital Hub 
Denmark.

• Udarbejde nye analyser af behovet for udenlandske 
talenter i samarbejde med DI Global Talent.

• Øge forståelsen for behovet for udenlandsk 
arbejdskraft i den offentlige debat

• Arbejde for at smidiggøre adgangsordninger for 
højtspecialiseret arbejdskraft og fjerne 
administrative byrder.

Digitale kompetencer
B. Udenlandske teknologispecialister skal tiltrækkes til og fastholdes i Danmark

DI Digitals handlingsmål

• Forbedre Danmarks ranking i internationale

benchmark (f.eks. fra INSEAD og WEF) over evnen

til at tiltrække og fastholde udenlandsk talent, så

antallet af udenlandske teknologispecialister i 

Danmark øges.

• Offentligt fokus på digitale kompetencer og it-

virksomhedernes rekrutteringsudfordringer ved 

tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og talent. 

DI Digitals ambitioner



De bedste vilkår for teknologibranchen

A. Teknologibranchens betydning for Danmarks vækst og velstand skal

eksponeres

Det eksemplificeres og dokumenteres, hvordan ny teknologi og digitale produkter –

fra nye elektroniske produkter til datadrevne applikationer – er med til at skabe vækst, 

arbejdspladser

og innovation.

B. Investeringslysten i teknologi skal fremmes gennem forbedrede rammevilkår

Danmark skal være det bedste land at investere i for teknologidrevne virksomheder, 

herunder tele-, it-, elektronik- og medievirksomheder. 

Målsætninger



De bedste vilkår for teknologibranchen
A. Teknologibranchens betydning for Danmarks vækst og velstand skal eksponeres

• Formidle de gode cases på digital omstilling af virksomheder og samfundet som helhed, bl.a. ved

større brug af sociale medier som Facebook, blogs, YouTube, Snapchat, LinkedIn mm.

• Inspirere på tværs af brancher med aktiv deltagelse fra DI Digital medlemmer – også digitale

startups - om nye forretningsmodeller, servitization og udbredelse af konceptet “Startup your 

Business” (= Iværksætter-zone)

• Udarbejde og fremsætte forslag til samarbejder, der kan understøtte vækstmiljøer og udvikle nye

virksomheder og digital innovation i andre sektorer, f.eks. digitalisering af byggeriet 

(Build/Construct Tech) og energiområdet (Clean Tech), smart cities løsninger samt digitale

løsninger til det offentlige (Welfare Tech). Bl.a. ved at etablere kontakt mellem etablerede 

virksomheder og nye startups med innovative ideer. 

• Bidrage til eksport af teknologibranchens produkter i udlandet gennem eksportfremstød.

Fokusområder



• DI er medstifter af to ”digitale vækstmiljøer” 

inden 2020. 

• Mindst 10 nye cases på vindfremtiden.dk 

og aktiv formidling af de gode cases i 

medierne.

• Seks arrangementer, der faciliterer

samarbejde mellem DI Digitals startups og 

etablerede virksomheder, herunder

konceptet “Startup your Business”-events 

frem til 2020.

• Aktiv promovering af DI Digital medlemmer

til oplæg i resten af DI indenfor digitale

temaer som Blockchain, AI, IoT mv.

• Fire eksportfremstød med digitalt fokus for at 
promovere teknologibranchens løsninger. 

De bedste vilkår for teknologibranchen
A.Teknologibranchens betydning for Danmarks vækst og velstand skal eksponeres

DI Digitals handlingsmål

• Større forståelse for teknologibranchens
betydning og forståelse for dets
rammevilkår.

• Etablering af danske vækstmiljøer, der kan
medvirke til at udvikle nye virksomheder og 
digital innovation i andre sektorer, f.eks. 
digitalisering af byggeriet (Build/Construct
Tech) og energiområdet (Clean Tech), smart 
cities løsninger og digitale løsninger til det
offentlige (Welfare Tech).

• Øget eksportandel af digitale virksomheders
omsætning.

DI Digitals ambitioner



De bedste vilkår for teknologibranchen
B. Investeringslysten i teknologi skal fremmes

• Fremme investeringer i de digitale brancher ved globalt at brande Danmark som et førende digitale hub indenfor

særligt AI, IoT og data (Digital Hub Denmark).

• Understøtte tæt samarbejde med danske universiteter og myndigheder for at sikre en satsning bl.a. indenfor AI

• Stille forslag om, hvordan digitale iværksættere får de bedste muligheder for at tiltrække udenlandsk talent og 

kapital også i de tidlige faser, bl.a. gennem forbedring af muligheder for tildeling af medarbejderaktier.

• Stille forslag til en ambitiøs 5G-handlingsplan, der understøtter flere investeringer i digital infrastruktur i Danmark –

særligt gennem en tydeliggørelse af samfundspotentialet i et trådløst netværk i verdensklasse i DK

• Arbejde for at investeringslysten øges ved, at afskrivningsregler for IKT analyseres og tilpasses, så den 

skattemæssige afskrivning svarer til den realøkonomiske afskrivning.

• Arbejde for klarere linjer for IP-rettigheder mellem offentlige købere og private leverandører ved salg til det

offentlige

• Arbejde for en konkurrencedygtig dansk mediebranche, bl.a. ved at skabe fair konkurrencevilkår, sikre en større 

konkurrenceudsættelse af offentlig mediestøtte og attraktive vilkår for udvikling af digitale underholdningsprodukter.

Fokusområder



• Samle og udvikle værktøjer, der fremmer digitaliseringen af det
brede erhvervsliv

• Offentliggøre årlig DI-måling af brugen af avanceret teknologi i 
virksomhederne (IoT-sensorer, maskinlæring og A.I., robotter
og 3D-print).

• Lancere DI-anbefalinger til kapitalbeskatning og talent målrettet
startup-området.

• Bidrage til analyse af, hvordan afskrivningsregler for IKT kan
forbedres, så den skattemæssige afskrivning svarer til en
realøkonomiske afskrivning.

• Levere væsentlige digitale aftryk i grøn vækstplan – skal
indeholde oplæg til vækstmiljø på Clean Tech.

• Sætte væsentlige aftryk i 5G handlingsplan på rammer for 
udrulning og anvendelse af 5G i DK inden for f.eks. Sundhed, 
landbrug og transport.

• Italesætte behovet for at fremme konkurrenceforholdene på
telemarkedet, herunder på bredbåndsmarkedet der i dag er
stærkt koncentreret.

• Påvirke beslutningstagere for at ændre regulering, der forvrider
eller hæmmer forretningsudvikling i mediebranchen, herunder
mediestøtte, reklameregler, 0-moms, blankmedieafgifter mv.

• Indgå i dialog med det offentlige om afklaring af IP-rettigheder
ved salg til det offentlige.

De bedste vilkår for teknologibranchen
B. Investeringslysten i teknologi skal fremmes

DI Digitals handlingsmål

• Danske virksomheder skal i 2020 ligge blandt de tre bedste i 

EU på brugen af Big Data (2018: nr. 5), Cloud computing 

(2018: nr. 3) og e-handel (2018 nr. 5) (DST).

• Mere end halvdelen af DI’s medlemmer anvender mindst tre

nye teknologier i 2020 (DI-måling 2018:ca. 25 pct.). 

• Tilpasning af afskrivningsreglerne, så de svarer til den 

realøkonomiske afskrivning af IKT.

• Damark skal være frontløber på at tiltrække og fastholde et 

højt investeringsniveau i telebranchen sammenlignet med 

andre europæiske lande.

• Danmark bliver førende i investeringer i medievirksomheder.

DI Digitals ambitioner



Digital transformation af hele erhvervslivet

A. Øget digitalisering og automatisering skal gøre danske virksomheder mere 

produktive og innovative

Alle brancher skal løftes gennem en bedre udnyttelse digitale teknologier. DI Digital 

vil samarbejde tæt med andre brancher om deres behov og udfordringer med digital 

transformation, bl.a. ved at vise værdien af digital innovation. 

B. Det digitale indre marked skal blive til virkelighed

Danske virksomheder skal have uhindret adgang til et fælleseuropæisk digitalt

hjemmemarked. Det skal bl.a. sikres ved fri dataudveksling på tværs af

landegrænser, fair konkurrence i markedet og et bedre grundlag for investeringer i 

ny teknologi i Europa. 

Målsætninger



Digital transformation af hele erhvervslivet
A. Øget digitalisering og automatisering skal gøre danske virksomheder mere produktive og innovative 

• Udarbejde konkrete strategiske ambitioner for, hvor digitaliseringen af dansk erhvervsliv bør

bevæge sig hen.

• Arbejde for, at der fra regeringens side udarbejdes en samlet strategi for Danmarks digitalisering, 

der binder de mange strategier på området sammen, foretager klare prioriteringer og sætter en

ambitiøs dagsorden.

• Fremme datadeling og brugen af data i alle brancher bl.a. gennem ’Data for Business’ 

benchmarking-værktøjet. 

• Samarbejde med Erhvervsministeriet i følgegruppe om perspektiverne for automatisk

erhvervsrapportering, herunder udbredelse inden for B2B.

• Udarbejde anbefalinger omkring brug af Block Chain og Artificial Intelligence (AI), der demonstrere

muligheder, herunder partnerskaber og forretningsmodeller, og foreslå regeringen en national 

handlingsplan for AI. Medlemmer fra DI Digital inddrages med ekspertviden og usecases.

Fokusområder



• Udarbejde konkrete strategiske ambitioner for, hvor
digitaliseringen af dansk erhvervsliv bør bevæge sig 
hen.

• Anbefalinger til, hvad DK skal have ud af
Blockchain. 

• Anbefalinger til, hvad DK skal have ud af AI.

• Levere input til og deltage aktivt i følgegruppe
omkring kvalificering af automatisk
erhvervsrapportering (AER) på skatte- og 
regnskabsområdet.

• Samle og udvikle en digitalværktøjskasse til brug for 
medlemmer på tværs af hele DI, der skal hjælpe og 
fremme virksomhedernes digitale omstilling.

Digital transformation af hele erhvervslivet
A. Øget digitalisering og automatisering skal gøre danske virksomheder mere produktive og innovative 

DI Digitals handlingsmål

• Der lanceres senest i 2020 nye strategier, der 
tilsammen sætter ambitiøse mål for Danmarks 
fortsatte digitalisering.

• Danmark har fået en AI-handlingsplan i 2020.

• Danske virksomheder opnår større værdi og 
kommer bedre gennem den digitale transformation 
end virksomheder i andre lande (DESI-måling).

• Automatisk erhvervsrapportering (AER) fjerner
byrder for seks mia. kr. og understøtter 
datatransparens, der giver dansk erhvervsliv bedre 
adgang til låntagning. 

• Leverandører og iværksættere inviteres til yderligere
forsøgordninger om udvikling af services til og 
omkring automatisk erhvervsrapportering (AER).

DI Digitals ambitioner



Digital transformation af hele erhvervslivet
B. Det digitale indre marked skal blive til virkelighed

• Data bliver EU’s femte frihed på linje med arbejdskraft, varer, tjenesteydelser og 

kapital.

• Ny EU-lovgivning gøres digitaliseringsklar.

• Ny EU-lovgivning og politiske tiltag er med til at understøtte digitale

forretningsmodeller og en fair konkurrence i markedet (level playing field).    

Fokusområder



• Understøtte og inspirere medlemmernes
forretningsmuligheder i det indre marked såvel
som digitale indre marked.

• Identificere og fremme regler og rammer, der 
gør det lettere at eksportere og udvikle digitale
løsninger til det private såvel som offentlige
marked på tværs af landegrænser.

• Fastholde politisk fokus på EU-Kommissionens
“Digital Single Market Strategy” – herunder
tænke i nye initiativer, der bør sættes fokus på.

• Påvirke endelig udformning af indhold i 
revideret direktiv på centrale dele af 
teleområdet, der ventes vedtaget og 
offentliggjort ultimo 2018/primo 2019. 

Digital transformation af hele erhvervslivet
B. Det digitale indre marked skal blive til virkelighed

DI Digitals handlingsmål

• EU vedtager ’fri og ansvarlig dataudveksling’ på
tværs af landegrænser som et grundlæggende
princip.

• EU kopierer det danske initiativ for 
digitaliseringsklar lovgivning. 

• Den danske regering gør ’ny teknologi’ til et 
særskilt fokusområde i sin indsats for tidlig
interessevaretagelse i EU (f.eks. AI, IoT, 
Blockchain).

DI Digitals ambitioner



Informationssikkerhed og tillid

A. Digital tillid i samfundet skal styrkes 

Tilliden til digitalisering skal fremtidssikres gennem digital ansvarlighed hos både 

myndigheder og virksomheder. Der er behov for digital ansvarlighed i anvendelse af 

kunstig intelligens, i privatlivsbeskyttelse og i it-sikkerhed.

B. It-sikkerhed skal være et dansk konkurrenceparameter

Danske virksomheder og myndigheder skal være kendt for sikre troværdige digitale 

løsninger, som man kan have tillid til. It-sikkerhed skal være en dansk styrkeposition 

på linje med fødevaresikkerhed og dansk design.

Målsætninger



Informationssikkerhed og tillid
A. Digital tillid i samfundet skal styrkes

• Understøtte, at vores samfunds teknologi- og dataanvendelse sker til både 

virksomheders, myndigheders og individers fælles bedste og har fokus på skabelsen 

af merværdi.

• Synliggøre digital ansvarlighed – f. eks. gennem udarbejdelse af certificeringsordning 

differentieret efter ansvarlighedsbehov.

• Etablere et partnerskab med regeringen og forskningsverdenen om digital 

ansvarlighed og tillid.

Fokusområder



• DI fremsætter forslag om etablering af en 
certificeringsordning for digital ansvarlighed. 

• DI Digital indgår i dialog med 
Erhvervsstyrelsen og foreslår foranalyse, der 
skal belyse mulighederne for at udbrede 
forebyggende sikkerhed, der automatisk er 
designet/ indbygget i it-løsninger – med 
henblik på udarbejdelse af anbefalinger og 
værktøjer.

Informationssikkerhed og tillid
A. Digital tillid i samfundet skal styrkes

DI Digitals handlingsmål

• Der etableres en certificeringsordning for 
digital ansvarlighed, der træder i kraft senest 
i 2020.

• Digital ansvarlighed bliver en integreret del 
af virksomheder og myndigheders 
årsberetning.

• Presset på kravene til virksomhedernes it-
sikkerhedskompetencer skal mindskes ved 
en øget udbredelse af it-løsninger med 
automatisk indbygget forebyggende 
sikkerhed (såkaldt security eller privacy by 
design).

DI Digitals ambitioner



Informationssikkerhed og tillid
B. It-sikkerhed skal være et dansk konkurrenceparameter

• Skabe dansk efterspørgsel efter sikre digitale produkter.

• Identificere nicher indenfor it-sikkerhed som Danmark kan skabe en international 

styrkeposition på.

• Samarbejde med regeringen og andre erhvervsorganisationer om målsætningen i det 

nye Erhvervspartnerskab for styrket it-sikkerhed i dansk erhvervsliv.

Fokusområder



• DI Digital bidrager til etablering af mindst to 
nye initiativer i samarbejde med regeringen 
eller andre væsentlige parter for at skabe en 
dansk styrkeposition indenfor it-sikkerhed, 
som Danmark kan skabe en international 
profil på. 

• Initiativerne kan f.eks. have fokus på 
forebyggende it-sikkerhed, en dansk it-
sikkerhedskultur, brugervenlig it-sikkerhed, 
kryptering, etablering af en dansk SMV-
CERT eller it-sikkerhed med kunstig 
intelligens.

Informationssikkerhed og tillid
B. It-sikkerhed skal være et dansk konkurrenceparameter

DI Digitals handlingsmål

• Der etableres nye målrettede initiativer for at 
skabe en dansk styrkeposition indenfor it-
sikkerhed.

• Øgede investeringer i sikre digitale produkter 
fra virksomhedernes side og i det offentlige.

• It-sikkerhed og privacy by design indgår som 
en væsentlig parameter ved udbud og ved 
virksomheder og myndigheders indkøb af 
produkter.

DI Digitals ambitioner



Digital nytænkning af det offentlige 

A. Den offentlige sektor skal løftes gennem flere og mere innovative, digitale 

løsninger 

Øget digitalisering skal gøre den offentlige sektor både hurtigere og bedre. Digital 

service og sagsbehandling fra den offentlige sektor er korrekt, ens for alle og af 

højeste kvalitet gennem brug af digitale løsninger og teknologi.

B. Bedre rammer for udvikling og indkøb af it og teknologi

Det offentlige skal fleksibelt kunne købe it og teknologi på et velfungerende privat 

marked.

Målsætninger



Digital nytænkning af det offentlige
A. Den offentlige sektor skal løftes gennem flere og mere innovative digitale løsninger

• En ny samlet strategi for den offentlig sektor – med ambitiøse digitaliseringsmål.

• Nye samarbejds- og kontraktformer mellem den offentlige sektor og private 
virksomheder.

• Der afsættes 1 mia. kr. på finansloven i 2019 og 2020 målrettet digital nytænkning 
i den offentlige sektor.

Fokusområder



• DI lancerer i 2019 et udspil med ambitiøse 
digitaliseringsmål for 2020 – 2025. Det 
indeholder både konkrete og dokumenterede 
regulerings- og investeringsbehov for at 
indfri potentialet. Det skal indgå i en samlet 
strategi for Danmarks digitalisering.

• DI Digital udarbejder anbefalinger og forslag 
til fremtidsscenarier indenfor AI, 
softwarerobotter og blockchain, der skal 
understøtte fornyelse af den offentlige sektor 
og bedre digital forvaltning og velfærd.

Digital nytænkning af det offentlige
A. Den offentlige sektor skal løftes gennem flere og mere innovative digitale løsninger

DI Digitals handlingsmål

• En ny samlet strategi for den offentlig sektor  
– med ambitiøse digitaliseringsmål.

• Nye samarbejds- og kontraktformer mellem 
den offentlige sektor og private 
virksomheder.

• Der afsættes 1 mia. kr. på finansloven i 2019 
og 2020 målrettet digital nytænkning i den 
offentlige sektor.

DI Digitals ambitioner



Digital nytænkning af det offentlige
B. Bedre rammer for udvikling og indkøb af it og teknologi 

• Nye samarbejds- og innovationsrum, der kan skabe vækstmiljøer omkring udvikling af 

digitale og teknologiske løsninger til den offentlige opgavevaretagelse (Welfare tech) 

inspireret af f.eks. FinTech-området.

• Et mere åbent marked for udvikling og innovation til det offentlige gennem f.eks. 

forsøgsordninger, partnerskaber, opgavebørs, følordning, agile kontrakter og korrekt 

anvendelse af udbudsformer til formålet.

• Øget agilitet i indkøb, udbud og kontraktindgåelse med det offentlige gennem digital 

understøttelse. 

Fokusområder



• Udarbejde forslag til nye vækstmiljøer omkring 
udvikling af digitale og teknologiske løsninger til den 
offentlige opgavevaretagelse 
(WelfareTech/GovTech).

• DI Digitals medlemmer deltager i analyse om 
udviklingen i transaktionsomkostninger ved salg til 
det offentlige – fulgt op af forslag til politisk handling.

• Indgå i offentlig-privat dialog om modernisering af 
standardkontrakter med fokus på f.eks. agilitet, 
cloud, brugeroplevelser og CSR.

• Deltage aktivt i bestræbelserne på at sikre 
adfærdsregulering i både branchen og blandt 
offentlige myndigheder for at imødegå offentlige it-
skandaler. 

• Branchen inddrages for at opkvalificere offentlige 
ordregivere til kompetente kunder, f.eks. i 
kursussammenhænge.

Digital nytænkning af det offentlige
B. Bedre rammer for udvikling og indkøb af it og teknologi

DI Digitals handlingsmål

• Danmark skal være et digitalt fyrtårn på offentlig 
digitalisering, hvor den danske model for 
partnerskaber om digitale løsninger bliver 
internationalt anerkendt og fører til øget eksport. 

• Antallet af it-udbud ved brug af de fleksible 
udbudsformer skal udgøre min. 50 pct.  i 
2020.(2016: 40 pct., 2017: 41 pct. – DI analyse vha. 
TED)

• Antallet af it-leverandører til det offentlige marked 
runder 150 i 2020 (2016: 137, 2017: 135 – DI 
analyse vha. TED) 

• De samlede transaktionsomkostninger ved offentlige
it-udbud for både ansøgere, tilbudsgivere og 
ordregivere bør maksimalt udgøre 10 pct. af 
kontraktsummen. 

• Undgå fremtidige offentlige it-skandaler. 

• Øget professionalisering af det offentlige, så 
digitalisering tænkes ind i lovgivning fra start. Det 
offentlige skal blive bedre til at efterspørge løsninger 
– ikke selv udvikle dem.

DI Digitals ambitioner


