DANSK IT i 2018 med formandens ord
2018 var året, hvor DANSK IT fyldte 60 år. Det er bestemt værd at fejre, at foreningen har eksisteret i så
mange år og har været i stand til at udvikle og forny sig igennem alle årtierne i en it-verden, der er meget
omskiftelig. Det er især værd at kippe med flaget i anledning af 60-års jubilæet, fordi DANSK IT i 2018 var i
bedre form end i mange år med en markant medlemsfremgang, en sund økonomi og en lang række nye
aktiviteter for og med medlemmerne.
DANSK IT blev født som Databehandlingsforeningen i 1958, hvor stifterne var nogle af Danmarks første
brugere af it. Det skete som modvægt til, at der ikke fandtes egentlige formelle uddannelsestilbud, udover
hvad leverandørerne kunne tilbyde. Springer vi frem til i dag, så er fundamentet under foreningen fortsat
kompetenceudvikling, it-faglige diskussioner og videndeling. Samtidig er DANSK IT i dag en
interesseorganisation, der gang på gang bliver lyttet til i den offentlige debat, netop på grund af det faglige
fundament.
I DANSK IT’s vedtægter lyder det, at foreningens formål er at fremme og understøtte it og digitalisering,
hvor disse skaber værdi for samfundet og den enkelte. Det er også at samle, styrke og udvikle it-brugere og
it-professionelles kompetencer og faglighed og på et uafhængigt grundlag at varetage samfundets og
medlemmernes it-interesser. Grundidéen med DANSK IT holder stadig mere end 60 år efter, at det hele
begyndte, og på mange måder er foreningen vigtigere end nogensinde, fordi it og digitalisering i dag er
kommet øverst på agendaen i langt de fleste virksomheder, organisationer og selv på Christiansborg.
Samtidig er vi meget bevidste om, at der er sket en forandring i de seneste 60 år i forhold til, hvordan
danskerne engagerer sig frivilligt i foreningsarbejde. Med de travle hverdage, de fleste har i dag, skal vi
være helt skarpe på, hvilket mål og formål, der er for de engagerede i blandt andet DANSK IT’s politiske
udvalg, fagråd og arbejdsgrupper. Som forening skal man også nå medlemmerne der, hvor de er aktive i
deres dagligdag, og derfor blev 2018 et år, hvor DANSK IT styrkede kommunikationen på de digitale
kanaler.
Hvis man skal sætte en overskrift på DANSK IT’s 2018, er det, at det var et år, hvor vi arbejdede hårdt på –
og havde succes med – at udvikle en moderne forening med flere medlemmer og aktiviteter. Resultaterne
taler for sig selv og viser, at DANSK IT går en lys fremtid i møde. I denne årsberetning får du et indblik i
højdepunkterne for 2018.
Lisa Herold Ferbing
Formand for bestyrelsen
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Kraftig stigning i antallet af medlemmer
DANSK IT havde i 2018 en rigtig flot medlemsfremgang. Vi har blandt andet fået en del flere medlemmer på
grund af virksomhedsaftalen med Dansk Metal, der trådte i kraft i efteråret. Herunder ses udviklingen i
medlemstallet i DANSK IT. Vi havde ved udgangen af 2017 samlet set 7.551 medlemmer, mens det ved
udgangen af 2018 var steget til 9.219 medlemmer.
Antal medlemmer i DANSK IT
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DANSK IT har i de senere år tilbudt studerende gratis medlemskab af foreningen. I dag har vi over 600
studerende som medlemmer, hvilket er essentielt i forhold til at kunne sikre en forening i fremgang og
udvikling også i årene frem. Samtidig nyder flere fagråd i dag godt af have fået studerende som
medlemmer, hvilket er med til at give nye input og ny inspiration.
Antallet af medlemmer i DANSK IT har en væsentlig indflydelse ikke bare på foreningens aktiviteter og
økonomien, men også på, at DANSK IT’s stemme i den offentlige debat bliver hørt. Her er
medlemsfremgangen med til at understrege, at DANSK IT repræsenterer en betydelig del af de itprofessionelle i Danmark. Vi vil som forening naturligvis altid gerne have flere medlemmer, men samtidig er
det også vigtigt at understrege, at vi skal holde fast i, at DANSK IT først og fremmest er en forening for itprofessionelle. Det er it-fagligheden, der er DANSK IT’s største styrke.

Medlemsundersøgelse 2018
Hvert andet år tager DANSK IT temperaturen hos foreningens medlemmer. Resultaterne fra DANSK IT’s
medlemsundersøgelse 2018 bygger på svar fra 532 respondenter. Det er generelt positive meldinger,
medlemmerne kommer med i undersøgelsen. Den generelle tilfredshed med medlemskabet er på skalaen
fra 1 til 5 steget fra 3,20 i 2016 til 3,60 i 2018. Samtidig er det værd at fremhæve, at 68 % af medlemmerne
vurderer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil gentegne deres medlemskab.
Til gengæld synes medlemmerne stadig, at der er for mange arrangementer i hovedstaden og for få rundt
omkring i landet. Det er der råd for, da der allerede nu ligger en plan klar for at sikre flere arrangementer i
hele Danmark i form af blandt andet de gratis Meet & Inspire-arrangementer (læs mere længere nede).
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Knap halvdelen af respondenterne i medlemsundersøgelsen havde benyttet sig af DANSK IT’s
medlemsfordele inden for de seneste 12 måneder. Ligesom i 2016 er det mest benyttede tilbud vores gratis
arrangementer såsom på vej hjem-møder og webinarer.

De mest populære medlemstilbud

Vigtige pointer fra medlemsundersøgelsen

Medlemsundersøgelsen 2018 leverede vigtige indsigter, som danner grundlag for en ny medlemsstrategi,
der vil blive implementeret i 2019. Allerede nu er DANSK IT gået i gang med at sikre langt flere
arrangementer vest for Storebælt, ligesom der er sat gang i flere andre tiltag som en direkte opfølgning på
medlemsundersøgelsen.

Mange aktive medlemmer
DANSK IT er organiseret med en bestyrelse, seks fagråd og fire politiske udvalg. Derudover nedsættes
løbende arbejdsgrupper, der tager udgangspunkt i helt specifikke områder og arbejdsopgaver. Vi har i 2018
arbejdet på at knytte fagråd og politiske udvalg tættere sammen og også på at koble begge dele tættere til
bestyrelsen, så der er en rød tråd i foreningens aktiviteter. Derfor afholdt vi også 2018 et formandsmøde,
hvor udvalg, fagråd og bestyrelse udvekslede idéer og tanker om kommende aktiviteter og projekter i regi
af DANSK IT.
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Herunder følger et overblik over nogle af de mange aktiviteter,
medlemmerne var involveret i 2018.
18 dataetiske anbefalinger
DANSK IT nedsatte i første halvår 2018 en arbejdsgruppe for dataetik,
hvor en række medlemmer af foreningen fik til opgave at udpege de
store dataetiske udfordringer i vores samfund og komme med
anbefalinger til, hvordan vi kan sikre god dataetik i fremtiden.
Resultatet af arbejdsgruppens arbejde blev en publikation med 18
dataetiske anbefalinger, der udkom i november måned.
De dataetiske anbefalinger fra DANSK IT fik generelt god opmærksom
i både de traditionelle medier og på de sociale medier, og
reaktionerne har udelukkende været positive. Lanceringen blev i
øvrigt timet perfekt, da DANSK IT’s anbefalinger udkom et par dage
før, at regeringens ekspertudvalg om dataetik udkom med sine
anbefalinger.

Guide til digitalisering i SMV’er
DANSK IT’s erhvervsudvalg udgav i december måned en guide til
digitalisering af danske små og mellemstore virksomheder, SMVguide: Sådan digitaliserer du din virksomhed. Guiden indeholder en
lang række aktuelle og moderne løsninger på, hvordan man bedst
muligt kan tage små men betydningsfulde skridt mod at digitalisere
sin virksomhed, leve op til lovgivning og gøre brug af den nyeste
teknologi til gavn for virksomheder, kunder og Danmark.
Guiden bliver blandt andet distribueret via samarbejder med
forskellige relevante organisationer, heriblandt Finansforbundet og
FSR.

Indkøb i et strategisk og forretningsmæssigt perspektiv
Også i 2018 var der mange aktiviteter i Udvalget for IT i den offentlige
sektor. Blandt andet udgav udvalget folderen Indkøb i et strategisk og
forretningsmæssigt perspektiv, der indeholder en række konkrete
anbefalinger til, hvordan man kan få mere værdi ud af sine it-indkøb.
Med den digitale transformation intensiveres samarbejdet mellem
kunder og leverandører. Derfor skal organisationens
leverandørstrategi gentænkes. Der er brug for at sætte it- og
digitaliseringsindkøb ind i et mere strategisk og forretningsmæssigt
perspektiv, lyder det i anbefalingerne.
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Konference på Christiansborg
Udvalget for IT i den offentlige sektor har lagt et stort stykke arbejde i at udvikle anbefalinger til, hvordan
og hvorfor lovgivning i højere grad skal være digitaliseringsklar. Det arbejde kulminerede i januar 2018,
hvor samtlige partier på Christiansborg indgik en politisk aftale om, at al lovgivning fremadrettet skal være
digitaliseringsklar. På den baggrund afholdt DANSK IT i samarbejde med digitaliseringsstyrelsen i september
konference på Christiansborg om emnet, hvor alle relevante aktører var samlet. Både innovationsminister
Sophie Løhde og skatteminister Karsten Lauritzen deltog.

En af debatterne fra konferencen på Christiansborg

Digital Skills and Jobs Coalition
DANSK IT blev i 2018 godkendt som den officielle danske partner for EU-initiativet Digital Skills and Jobs
Coalition. Arbejdet sker på initiativ af og bliver drevet af Udvalget for digitale kompetencer. Med titlen
fulgte en bevilling på 112.000 kroner, som DANSK IT har valgt at bruge på at ansætte en projektleder til at
drive koalitionsarbejdet. Koalitionen havde først officiel opstart ultimo januar 2019, men allerede nu er
arbejdet i gang med at videndele og udvide DANSK IT’s kompetencenetværk til hele Europa. Formålet med
den EU-støttede koalition er at bringe en lang række tværfaglige interessenter i det digitale Danmark
sammen, så man bedst muligt kan koordinere og udvikle nye initiativer for at styrke de digitale
kompetencer i Danmark.
Folkemødet
I juni måned sendte DANSK IT repræsentanter til Folkemødet på Bornholm, hvor de deltog i seks forskellige
debatter om aktuelle temaer fra den digitale verden. Der blev blandt andet diskuteret digital dannelse,
dataetik og datasikkerhed. Samtidig var målet i det hele taget at sikre DANSK IT synlighed på Folkemødet,
der i 2018 havde omkring 110.000 deltagere fordelt over fire dage. DANSK IT deltager også i 2019 på
Folkemødet uden selv at bruge penge på at have et telt eller en scene. I stedet har vi fokus på at opnå den
maksimale synlighed ved at deltage i debatter og arrangementer på Folkemødet.
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Digitalisering i sundhedsvæsenet
Udvalget for Sundheds-IT havde i 2018 en række interessante møder, hvor medlemmerne blandt andet
drøftede dataetik i sundhedssektoren, strukturmæssige udfordringer i forhold til digitalisering og
digitaliseringen af sundhedssektoren i det hele taget. Disse diskussioner er vigtige for at sikre, at DANSK IT
også fremadrettet kan spille en aktiv og fagligt funderet rolle i forhold til sundheds-IT i Danmark.
Fagråd
DANSK IT har seks fagråd, der er det it-faglige knudepunkt for DANSK IT’s virke. De nedsættes af og
refererer til foreningens bestyrelse. Fagrådene bidrager blandt andet med ekspertviden til høringer,
udtalelser i pressen samt deltagelse i råd og nævn, ligesom de er med til at sikre videndeling inden for
deres fagområder og er med til at idéudvikle konferencer, Meet & Inspire-møder og lignende i DANSK IT.
Også i 2018 spillede fagrådene en meget vigtig rolle ved at være med til at sikre det faglige indhold på
konferencer som Finans IT, IT Jura, IT Sikkerhed og ikke mindst den nye konference, SummIT, hvor flere af
fagrådene var med til at sikre det faglige fundament under konferencen. Derudover er de faglige
diskussioner og videndelingen i fagrådene helt afgørende for, at DANSK IT som forening kan have en fagligt
funderet stemme i den offentlige debat om digitaliseringen af Danmark.
Flere af fagrådene er også aktive med at komme med vejledninger
inden for deres fagområder. Blandt andet udgav fagrådet for
informationssikkerhed i 2018 sammen med Rigspolitiets NC3 en
vejledning til danske virksomheder, så de i højere grad kan sikre sig,
at politiet har de nødvendige spor til at kunne efterforske sagen.
Vejledningen tager udgangspunkt i, at man som virksomhed kan
gøre en lang række ting for at sikre sig, at politiet har de nødvendige
spor til at kunne opklare en it-sikkerhedshændelse. I november
måned arrangerede DANSK IT og NC3 desuden for anden gang et
hackathon om it-sikkerhed, Hack IT. Det var en stor succes med 40
konkurrencedeltagere.
Der blev i 2018 arbejdet aktivt på at rekruttere nye medlemmer til
flere af fagrådene og på at revitalisere dem. Det er en indsats, der
forhåbentlig også vil kunne mærkes i 2019.
De seks fagråd i DANSK IT:
Fagrådet for strategi og ledelse
Fagrådet for IT-drift og -service
Fagrådet for IT og Jura
Fagrådet for Informationssikkerhed
Fagrådet for Business & IT Alignment
Fagrådet for Finans-IT
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Kommunikation og viden
DANSK IT udarbejdede i sommeren 2018 en ny kommunikationsstrategi, der rækker frem mod 2021. Denne
kommunikationsstrategi fokuserer især på, hvordan vi oven på vores faglige fundament kan sikre en bedre
digital tilstedeværelse med en stærk og uafhængig stemme, der bliver hørt.
Det er ambitionen, at DANSK IT i langt højere grad end hidtil skal stille et spændende onlineunivers til
rådighed for medlemmerne. Foreningen er ikke længere kun en forening med fysiske møder og aktiviteter,
for DANSK IT lever i dag også virtuelt, eksempelvis i form af webinarer og i form af det indhold, der bringes
på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Der arbejdes derfor hårdt på, at hjemmesiden dit.dk bliver løftet
indholdsmæssigt og i forhold til brugervenlighed og design. Det sker via forskellige medier og formater, der
kan bringe viden og faglige diskussioner fra DANSK IT ud til både medlemmer og til omverdenen.
DANSK IT udgiver podcasts og videoer
I 2018 lancerede DANSK IT podcasten ”Tech og
strategi i øjenhøjde”, hvor en ny episode
udkommer cirka en gang om måneden. Det er
podcasts om muligheder og udfordringer med it,
og temaerne har i de første ni episoder været alt
fra kunstig intelligens, jura og sikkerhed til
ledelse og it-organisationens fremtid. Du finder
Tech og strategi i øjenhøjde på både www.dit.dk
og tjenester som Spotify, iTunes og Soundcloud.
Find alle episoder her.
DANSK IT har i 2018 også produceret en lang række videoer både fra vores egne arrangementer,
eksempelvis OffDig og SummIT, og i mange andre anledninger. Blandt andet finder man på DANSK IT’s
YouTube-kanal en spændende udsendelse fra BornHack og en hel serie af indslag, hvor vi dykker ned i
computerens historie i Danmark i samarbejde med Dansk Datahistorisk Forening.
DANSK IT på de sociale medier
Som forening kommunikerer vi dagligt via de sociale medier. Her er oversigten over DANSK IT’s følgere på
de sociale medier den 31. december 2018:
•
•
•
•

LinkedIN - offentlig profil: 2.848 følgere
LinkedIN – lukket gruppe: 4.402 medlemmer
Twitter: 1.727 følgere
Facebook: 1.440 følgere.

Presse: Særligt fokus på kronikker og debatindlæg
DANSK IT har i det forgangne år haft en lang række klummer, kronikker og debatindlæg i medier som
Jyllands-Posten, Børsen, Altinget, Version2, IT Watch, Computerworld og mange andre. Her slår vi på
tromme for foreningens politiske og faglige synspunkter. Blandt andet har vi skrevet kronikker og
debatindlæg om dataetik, kompetencer, lovgivning og leverandørstrategier. Generelt har vi opnået god
synlighed i medierne i det forgangne år – ikke mindst med udgangspunkt i temaer som dataetik, itsikkerhed og offentlig digitalisering. Særligt interessant er det, at vi oplever, at medierne efterspørger
DANSK IT’s faglige, objektive ekspertise i både interviews og i form af debatindlæg.
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Meet & Inspire
I 2018 har de gratis medlemsarrangementer ”Meet & Inspire” været en høj prioritet hos DANSK IT. Vi har
valgt at fastansætte en resurse, som har til opgave at udvikle og afholde cirka 75 årlige arrangementer af
høj kvalitet. Denne ambition fortsætter naturligvis i 2019. I november ansatte vi derfor en
studentermedhjælper, som skal hjælpe med opgaven.
Antal arrangementer og antal tilmeldte
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I 2018 skiftede vi navn fra ”På vej hjem-møder” til ”Meet & Inspire”. Vi kalder det Meet & Inspire, fordi det
grundlæggende koncept er, at it-professionelle mødes og bliver inspireret ud fra en række aktuelle emner.
Vores medlemmer har nu også mulighed for at spille en aktiv rolle i idéudviklingen af kommende
arrangementer og kan også lægge lokaler til. Det sker naturligvis med hjælp fra DANSK IT’s medarbejdere.
Medlemmerne har fingeren på pulsen og ved, hvad der er oppe i tiden. De ved, hvilke faglige udfordringer,
de har, og hvilke teknologiske tendenser, de har behov for at blive opdateret på.
Lige nu arbejder vi på at skabe bedre synergi mellem konferencer og gratis-arrangementer. Målet er at
skabe større udbytte for konferencedeltagerne, så de kan arbejde med de forskellige konferenceemner
både før, under og efter en konference. Vores medlemmer er glade for kvaliteten af arrangementerne, og
vi sætter pris på de tilbagemeldinger, vi får. Vores første prioritet er altid at holde arrangementer af høj
kvalitet og helt uden salgspitches.
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Herunder ses Meet & Inspire-resultatet for 2018 sammenlignet med 2017.
Evaluering (1-5 hvor 5 er højst)
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Vurdering af arrangementet i sin helhed

Vurdering af talere

I 2018 havde vi fokus på at afholde flere arrangementer uden for København. Som medlem kan man altid
følge med, da langt de fleste arrangementer live-streames og uploades som webinarer-optagelser
efterfølgende. Vi gør meget for at ligestille de fysiske og de virtuelle mødedeltagere. Det betyder
eksempelvis, at man sagtens kan byde ind med spørgsmål og kommentarer, selvom man deltager i mødet
over nettet.
Læs mere om Meet & Inspire

Konferencer
I de første måneder afholdt vi de sædvanlige konferencer, IT-sikkerhed i januar og Offentlig digitalisering i
marts, og resultatet herfra blev bedre end forventet. Vi satte endnu en gang deltagerrekord i Aarhus med
knap 1.600 deltagere. I august tiltrådte DANSK IT’s nye konferencechef, hvilket gav et travlt efterår frem
mod ikke mindst afholdelsen af SummIT i november.
SummIT blev skabt på et todelt grundlag: Flere af DANSK IT’s faste, fagligt smalle konferencer har været
vanskelige at sælge og få til at give de forventede resultater, men har fortsat krævet en stor indsats. Flere
planlagte konferencer blev derfor udsat eller helt aflyst, og man besluttede at tænke i nye baner i forhold til
at samle it-professionelle til en fagligt bredere konference.
SummIT opnåede 160 deltagere fordelt over fem faglige spor og med flere nye tiltag tænkt ind i
arrangementet – ikke mindst workshops, debat og deltagerinvolvering.
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SummIT er DANSK IT’s nye store konference for it-professionelle.

Konferencemarkedet er vanskeligt i disse år: Flere og flere leverandører og konsulenthuse bruger events og
endda konferencer som del af deres egen markedsføring, hvilket betyder, at DANSK IT skal tænke i andre
baner og tilbyde deltagerne noget andet og mere end blot høj faglighed og et godt program.
Konferenceafdelingen er i gang med at tænke i nyudvikling og i brobygning til foreningens andre tilbud, ikke
mindst Meet & Inspire-arrangementerne. I det hele taget er konferenceafdelingen i en fortsat udvikling
mod konsolidering af processer og aktiviteter internt med fokus på de stærke, faglige oplevelser, som
DANSK IT fortsat skal stå som garant for.
Læs mere om DANSK IT’s konferencer

Kurser for it-professionelle
DANSK IT udbyder 46 forskellige kurser inden for områder som forretningsudvikling, projektledelse,
arkitektur, kommunikation og ledelse.
2018 har på alle måder været det bedste år i kursusafdelingens 13-årige historie. Efter flere år med
begrænsede budgetter er det nu tydeligt, at efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere er blevet
en prioritet i danske virksomheder. Vi har set en stor stigning i deltagerantallet på de åbne kurser og en
endnu større stigning i antallet af lukkede virksomhedskurser.
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2018 blev også året, hvor vi startede vores samarbejde med it-forum i Aarhus. Samarbejdet gavner alle
fælles medlemmer og har også gjort det nemmere at opnå målet om afholdelse af kurser i Aarhus. I år
afholdt vi kurserne Arkitekturstyring og Enterprise arkitektur.
Det er ikke kun økonomi og deltagerantal, som er steget. Vores evalueringsresultater er også steget de
sidste år, og det overordnede gennemsnit ligger på 4,4 ud af 5 (hvor 5 er bedst). 70 % af vores kurser har et
gennemsnit på 4,7 eller højere. Det er vi meget stolte af.
Læs mere om DANSK IT’s kurser

Certificeringer
2018 var året, hvor DANSK IT ikke længere var eksamensinstitut for bl.a. ITIL og PRINCE2 pga. beslutninger,
som vi ikke havde indflydelse på. På trods af det gik året over al forventning. DANSK IT har, via vores
strategiske samarbejde med det internationalt anerkendte eksamensinstitut EXIN, nu partnere i hele
Norden. Især certificeringer indenfor Service Integration (SIAM), GDPR og Information Security, men også
Data Centre Management, har vundet frem, og porteføljen er nu endnu bredere og mulighederne slet ikke
udtømt.
VeriSM–certificeringen (VeriSM står for Value-driven, Evolving, Responsive, Integrated, Service
Management) inden for digital transformation forventer vi os meget af og er i den anledning også blevet
partner med iFDC, non-profit-foreningen bag VeriSM. DANSK IT er også repræsenteret blandt
medlemmerne med flere reviewere.
DANSK IT Arkitektur Certificering er i fortsat vækst. Certificeringen er omdøbt fra at hedde DISAC og har
dermed fået et mere rammende navn og logo. Der er større efterspørgsel på at blive certificeret, og
kandidaterne deler flittigt de nye digitale certifikater på LinkedIn.
Vi har 2018 adresseret, at OIO (Offentlig Information Online) kommer under FDA (Fællesoffentlig Digital
Arkitektur). I den ombæring er vi skrivende stund ved at reviewe de eksisterende moduler, og det første
spadestik til Sikkerhedsarkitektur Practitioner er taget. Alt sammen er drevet af DANSK IT’s Advisory Board
samt Exam Developers, som alle arbejder frivilligt for at udvikle det nationale rammeværk.
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Partnerskabet med Danish Software Testing Board om administration af alle ISTQB Softwaretestcertificeringer trives (ISTQB står for International Software Testing Qualifications Board). En ny certificering,
Model Based Tester, har i 2018 set dagens lys, og startskuddet til den første Test Manager Expert-eksamen
gik i efteråret.
DANSK IT leverede i 2018 over 1.100 eksamener til it-professionelle og bidrog dermed til kompetenceløftet
i Danmark.
Læs mere om certificeringer i DANSK IT

Netværk
2018 har været et udfordrende år med nedgang i medlems- og netværksantal. Cirka en tredjedel af
netværks-medlemmerne udskiftes igennem et år, hvoraf en del af dem blot skifter netværk.
Derfor har vi også ændret strukturen i sekretariatet, ansat to rent administrative medarbejdere og sagt
farvel til to gode kollegaer, så vi har råderum til den kommende transformation.
To nye netværk så dagens lys i 2018. Nogle netværk er blevet slået sammen eller konsolideret, andre er
rebrandet, og så er der dem, som har for få medlemmer. Vi er i en verden, hvor der er hård konkurrence,
og en del kommercielle virksomheder også laver netværk, samt at der er leverandørnetværk og gratis
meetups. Derfor har vi også i efteråret 2018 sadlet om og får i 2019 professionel sparring udefra samtidig
med, at vi selvfølgelig fortsat inddrager medlemmer og facilitatorerne i strategien for fremtiden.
Medlemsmæssigt ligger vi lige under 300 medlemmer, hvilket er en lille nedgang i forhold til året før.
DANSK IT har lige nu 17 eksisterende netværk og derudover et netværk under opstart.
Læs mere om DANSK IT’s netværk

Virksomhedsaftaler
Den 1. oktober 2018 indgik DANSK IT en strategisk virksomhedsaftale med Dansk Metal, hvor samtlige itprofessionelle tilbydes medlemskab hos DANSK IT. Hos begge parter er der store forventninger til aftalen,
og i skrivende stund har flere end 1.000 medlemmer hos Dansk Metal benyttet sig af tilbuddet. Denne
aftale er blandt andet med til at sikre, at DANSK IT i 2019 kan afholde flere arrangementer vest for
Storebælt. I 2018 indgik også DANSK IT og Statens IT en stor aftale for samtlige ansatte hos Statens IT.
Virksomhedsaftalerne giver de nye medlemmer adgang til kompetenceudvikling i form af deltagelse i Meet
& Inspire-møder, webinarer, netværk, kurser og konferencer i DANSK IT-regi på medlemsvilkår.
Derudover er virksomhedsaftalerne vigtige for DANSK IT’s fortsatte medlemsfremgang og for, at vi som
forening kan udvikle os med nye attraktive tilbud og aktiviteter for medlemmerne. Vi hilser alle nye
medlemmer velkommen i foreningen og glæder os til det videre samarbejde.
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IT TIL ALLE
Den 3. oktober præsenterede DANSK IT i samarbejde med e-forlaget Edutasia et bud på en national åben
læringsplatform for digitale kompetencer for et bredt udsnit af aktører (fagforbund, erhvervsorganisationer
og offentlige myndigheder).
DANSK IT har arbejdet på konceptet i mere end et år. Der blev taget godt imod initiativet, og de første
sponsorer er i hus. Dog er der et stykke vej endnu for at opnå bred opbakning og kritisk masse til at skyde
et så stort og ambitiøst projekt i gang.
Ambitionen med IT TIL ALLE er at udvikle en intelligent løsning med et dynamisk kompetencebarometer
som udgangspunkt. Her kan borgeren anskueliggøre egne digitale færdigheder og hurtigt få afdækket, hvad
kompetencerne rækker til, og hvor de kan udvikles. For at komme hurtigt i luften og bredt ud har vi valgt at
indlede med et gratis digitalt borgermodul, der har til formål at sikre borgerne adgang til afklaring, læring
og test i at kunne navigere i den digitale infrastruktur, vi i dag forventer, at borgeren kan anvende, blandt
andet NemID, e-boks, Jobnet og borger.dk.
Det store arbejde ligger i at bygge en skalérbar åben platform og mappe flere tusinde færdigheder op imod
flere tusinde stillinger (gælder både job- og studieprofiler). Platformens vigtigste element bliver derfor at
indsamle data og levere den i realtid til borgeren i form af kompetencebarometeret.
Sideløbende med arbejdet med IT TIL ALLE takkede DANSK IT som nævnt ja til at være vært for den danske
del af EU’s Digital Job and Skills Coalition, som har til formål at etablere et bredt samarbejde om at fremme
opbygningen af digitale kompetencer i Danmark. Vi betragter IT TIL ALLE som en hovedaktivitet i DANSK IT’s
rolle som den officielle danske partner for Digital Skills and Jobs Coalition.
Der påhviler alle relevante aktører og organisationer – herunder DANSK IT – et stort ansvar for at sikre
danskernes digitale kompetencer i årene frem. Det er helt afgørende, at vi får løftet kompetencerne på
tværs af alle borgere og faggrupper for at kunne sikre, at Danmark kan være en stærk digital nation.

DANSK IT er rykket i skyen
I 2018 lykkedes det DANSK IT at lukke for vores klient/server-baserede ERP og medlemssystem og tage det
første spring til en software-as-a-service løsning i skyen med Simply CRM som medlemssystem med en tæt
integration til Economics. Kort efter tog vi springet til Sharepoint og kunne lukke vores fil- og print-server.
Sidst, men ikke mindst, gik vi på Azure AD og cloudbaserede løsninger inden for backup og multifaktorgodkendelse og kunne dermed lukke de sidste servere.
Alt i alt har det medført en gevinstrealisering på over 50 procent af driftsbudgettet, som i 2019 bliver
allokeret til udvikling og bedre service for medlemmerne.
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Forventninger til 2019
2018 var året, hvor DANSK IT kunne fejre sin 60-års fødselsdag, og hvor en markant medlemsfremgang og
en række nye aktiviteter var med til at understrege, at DANSK IT er i fuld gang med at udvikle sig til en
moderne forening og interesseorganisation.
Mange af de nye initiativer, som vi igangsatte i 2018, vil for alvor vil kunne mærkes hos medlemmerne i
2019. Eksempelvis de mange Meet & Inspire-møder og det øgede fokus på arrangementer vest for
Storebælt. Her vil DANSK IT gerne opfordre alle medlemmer til at udnytte muligheden for at være med til at
bestemme og facilitere medlemsmøder og emnerne, der tages op.
2018 blev et rigtig positivt år for DANSK IT, og alt tyder på, at 2019 kan blive mindst lige så godt. Vi kan vel
også godt driste os til at spå, at vi inden for en overskuelig fremtid når op på 10.000 medlemmer af DANSK
IT.
Kursen mod fremtiden er sat for DANSK IT. Tak til alle medlemmer af foreningen for at være med på rejsen.

15

DANSK IT’s bestyrelse 2018
Lisa Herold Ferbing, formand
Michael Ørnø, næstformand
Line Ørskov, næstformand
Pernille Geneser
Per Ahlmann Andersen
Poul Erik Mølgaard Rasmussen
Tine Tuxen Løvstrand
Henrik Brix
Jacob Hallager
Per Tejs Knudsen
Pernille Kræmmergaard

Om DANSK IT
DANSK IT er en uafhængig interesseorganisation og et fællesskab for it-professionelle. Her kan du sætte
fokus på din karriere gennem fortsat kompetenceudvikling og deltagelse i Danmarks største it-faglige
netværk. DANSK IT arbejder for at fremme og understøtte it, hvor dette skaber værdi for samfundet og den
enkelte. At samle, styrke og udvikle it-brugere og it-professionelles kompetencer og faglighed. Og på et
uafhængigt grundlag varetage samfundets og medlemmernes it-interesser.

Kontakt
DANSK IT - Bredgade 25 A - 1260 København K
Tlf: 33 11 15 60 - Email: dit@dit.dk - Web: www.dit.dk

16

