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Gør Danmark til et digitalt eksperimentarium
Luk de analoge kanaler til det offentlige, erstat persondataloven og ophavsretsloven med noget
tidssvarende og gør alle danskere digitalt kompetente. Det var nogle af budskaberne fra DIT’s (DANSK
IT’s) formand Klaus Kvorning Hansen på it-interesseorganisationens årsmøde, hvor han opfordrede til
at rydde vejen for, at Danmark gøres til et digitalt eksperimentarium.
- Danmark kan blive til et digitalt eksperimentarium, som skaber fremtidig vækst og velstand. Men det
kræver, at vi tør tage et opgør med de analoge barrierer, som vi især finder inden for lovgivning og i den
måde, det offentlige sagsbehandler og kommunikerer med borgere og virksomheder, siger Klaus Kvorning
Hansen, formand, DIT.
Ifølge Klaus Kvorning Hansen er det især
persondataloven og ophavsretsloven, som trænger til
at blive erstattet med noget tidssvarende. Ligesom vi
med fordel kan automatisere al objektiv
sagsbehandling.
- På den ene side kan vi opnå milliardbesparelser, hvis
vi kan få flere danskere til at bruge digital
selvbetjening. På den anden side kan udbredelsen af
innovative it-løsninger faktisk være med til at forbedre
hverdagen for ældre, syge og andre der har behov for
hjælp af det offentlige. Der er derfor et kæmpe
potentiale i at gøre Danmark til et digitalt
eksperimentarium, hvor nye innovative ideer kan
skabes, fortæller Klaus Kvorning Hansen.

Gør Danmark til et digitalt eksperimentarium:
• Ligestil medico og it – it tjener penge
• Ophæv persondataloven – Erstat den med
noget tidssvarende - revider synet på
ejerskab til data
• Ophæv ophavsretsloven – og erstat den med
noget tidssvarende
• Luk de analoge kanaler til det offentlige
• Automatiser al objektiv sagsbehandling
• Lav API’er til alle offentlige it-systemer og
lad tredjeparter udvikle applikationer
• Stil det offentliges data gratis til rådighed
• Gør alle borgere digitalt kompetente

Men potentialet i et digitalt eksperimentarium rækker ifølge formanden langt ud over det offentlige.
- I det digitale eksperimentarium vil der ikke alene kunne skabes innovative løsninger til den offentlige sektor,
men i ligeså høj grad også løsninger, som i privat regi vil øge værdiskabelsen, serviceniveauet og
eksportmulighederne, lyder det fra Klaus Kvorning Hansen.
Ildsjælspris
Ud over en opfordring til at gøre Danmark til en digital vindernation, blev der på årsmødet også uddelt en
ildsjælspris. Den gik til Jan Staack, Lead Artchitect, Dong Energy for siden 1991 at have ydet et aktivt arbejde
i udvalg, fagråd og DIT’s bestyrelse. Blandt andet som fagrådsformand og næstformand i bestyrelsen.
Nyt bestyrelsesmedlem
På generalforsamlingen, der blev afholdt i forlængelse af årsmødet blev direktør Per Tejs Knudsen, cBrain
valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Han afløser Henrik Zangenberg, der udtræder af bestyrelsen efter reglerne
for maksimal valgperiode.
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Per Tejs Knudsen er en af drivkræfterne i DIT’s Danmark 3.0-projekt, hvor han blandt andet har stået fadder
til begrebet d-land – et land, der er kendetegnet ved at være gennemdigitaliseret. Til daglig er Per Tejs
Knudsen direktør i cBrain, som han grundlagde i 2002 og børsnoterede i 2006.
På generalforsamlingen var der samtidig genvalg af Mikkel Hemmingsen, Regionsdirektør, Region
Syddanmark og af Thomas Juhl, Vice President, LEGO Group.
DIT’s bestyrelse 2011/12 består af:
Formand, Klaus Kvorning Hansen
Direktør, PenSam
Næstformand, Henrik Udsen
Professor, Københavns Universitet
Næstformand, Annette Ibsen
Head of IT Project Services, Tieto
Mikkel Hemmingsen
Regionsdirektør, Region Syddanmark
Thomas Juhl
Vice President, LEGO Group
Per Tejs Knudsen
Direktør, cBrain A/S
Michael Moesgaard
It-direktør, DONG Energy
Carsten Nørgaard
CIO, VP SECURITIES
Mogens Nørgaard
Adm.direktør, Miracle
Ingrid Colding- Jørgensen
It-sikkerhedschef, GN Resound og GN Netcom
Peter Dreyer
Direktør, Elevator2
Christian F. Nissen
Direktør, CFN People
For mere information kontakt venligst:
Klaus Kvorning Hansen, formand, DIT (DANSK IT), til daglig direktør i PenSam, tlf. 44 39 37 00 / mobil 25 27 74 16,
mail: kkh@pensam.dk
Tony Franke, direktør, DIT (DANSK IT), tlf.: 33 11 15 60 / mobil 40 62 15 60, e-mail: tf@dit.dk
Morten Larsen, pressekonsulent, DIT (DANSK IT), tlf. dir. 33 17 97 71 / mobil 61 20 74 75, e-mail: ml@dit.dk
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Om DIT (DANSK IT)
DIT (DANSK IT) er en non-profit interesseorganisation stiftet i 1958 med det formål at udbrede kendskabet til
informationsteknologien og dens anvendelse, fremme anvendelsen af informationsteknologien til gavn for både
samfundet og den enkelte bruger og samle it-brugere, it-professionelle og andre it-interesserede om disse opgaver. Mere
information findes på www.dit.dk

Side 3 af 3

