Årsberetning
2013 : 14

Kære medlem af DANSK IT
På disse sider finder du DANSK IT’S årsberetning for foreningsåret 2013/14, der strækker sig fra
1. april 2013 til den 31. marts 2014.
I den første del af beretningen kigger DANSK IT’s formand Carsten Nørgaard tilbage på, hvordan
året er forløbet for DANSK IT i forhold til økonomien og i forhold til medlemstilbud.
Anden del handler om de aktiviteter, som DANSK IT særligt har beskæftiget sig med i løbet af året.
Aktiviteter, der har spændt sig fra konferencer, gratis på-vej-hjem møder, kurser, certificeringer, og
netværk til politiske sager, som DANSK IT har taget op.
Vi håber, du har lyst til at læse beretningen og deltage på DANSK IT’s årsmøde og generalforsamling, der løber af stablen den 27. maj 2014.
Du kan tilmelde dig årsmødet og efterfølgende generalforsamling på www.dit.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

02

DANSK IT’s bestyrelse 2013/14

Formand

Carsten Nørgaard, CIO, VP SECURITIES

Næstformand

Annette Ibsen, Managing Director, Futurum IT

Næstformand

Thomas Juhl, CIO, Lærerstandens Brandforsikring

Bestyrelsesmedlem

Mikkel Hemmingsen, regionsdirektør, Region Syddanmark

Bestyrelsesmedlem

Martin Simonsen, afdelingsdirektør, Danske Bank

Bestyrelsesmedlem

Lars Fogtmann, adm. direktør, JUC

Bestyrelsesmedlem

Per Tejs Knudsen, direktør, cBrain

Bestyrelsesmedlem

Poul Erik Mølgaard Rasmussen, adm. direktør, Flex Professional Consultants

Bestyrelsesmedlem

Ingrid Colding-Jørgensen, IT Risk Manager, Novo Nordisk A/S

...............................................................................................................................................
Direktion

Per Andersen, direktør, DANSK IT

03

Forord

Et år med forandringer og fremgang
af Carsten Nørgaard, formand, DANSK IT
Foreningsåret 2013/14 har på mange måder budt på forandringer i DANSK IT. Vi har implementeret ny strategi, fået ny direktør og har netop afholdt en af Danmarks mest velbesøgte konferencer ”Offentlig digitalisering 2014 – på vej mod d-land”, der trak tæt på 1.000 deltagere.
Sidste år var situationen, at DANSK IT kom ud af regnskabsåret med underskud for fjerde år i træk
og en begrænset egenkapital. Underskuddet er nu vendt til et overskud på lidt over 1,3 millioner
kr., der betyder at vi tager et vigtigt skridt fremad i genopbygning af egenkapitalen, og dermed
langtidssikre foreningens fortsatte eksistens og udvikling.
Nøglen har været den konsolideringsstrategi, der blev lagt for dette regnskabsår. Vi har måttet
tage afsked med medarbejdere, foretage en reorganisering af sekretariatet, og har foretaget en
hård opbremsning i forhold til at foretage nye investeringer. Alt sammen nødvendige elementer i
implementeringen af strategien.

Styrkede medlemstilbud

Strategien indeholder også en øget fokusering og styrkelse af de eksisterende og mest populære
medlemstilbud. Jeg er glad for at kunne meddele, at det på trods af mange forandringer allerede
nu kan konstateres at dette er lykkes.

Carsten Nørgaard, formand

Det kommer blandt andet til udtryk i, at vi i foreningsåret har kunnet tilbyde vores medlemmer
gratis deltagelse på 65 på-vej-hjem møder. En volumen vi har kunnet komme op på ved et udvidet
samarbejde med IDA og Prosa omkring afholdelse af fælles på-vej-hjem-møder.
Vi har også haft fokus på de mest rentable og efterspurgte aktiviteter. Ikke mindst har fokus været
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på at udvikle konferencen ”Offentlig digitalisering 2014- på vej mod d-land”, der samlede tæt på
1.000 repræsentanter fra primært den offentlige sektor samt leverandører til to-dages debat. Det
er en fremgang på 300 deltagere i forhold til året før, da vi for første gang havde fornøjelsen at stå
for konferencen i Musikhuset Aarhus. En stor tak til styregruppen bag og sekretariatet, der har
lagt et helt ekstraordinært arbejde i at få en konference af den kaliber op at stå.
En del af forklaringen på de forbedrede regnskabstal, er også at økonomien generelt er blevet
positiv på alle de områder, som foreningen beskæftiger sig med. Det gælder lige fra certificering,
kurser, konferencer, netværk og til medlemsaktiviteter. Derudover oplever vi et stigende
medlemstal.
I løbet af de sidste 12 måneder har vi fået 247 nye medlemmer. De kommer blandt andet via
virksomhedsaftaler. Stadig flere virksomheder har således set fordelen i at betale for ansattes personlige medlemskab, og hermed give dem adgang til kompetenceudvikling og andre aktiviteter
hos DANSK IT.

En del af forklaringen på de
forbedrede regnskabstal, er
også at økonomien generelt
er blevet positiv på alle de
områder, som foreningen
beskæftiger sig med.

Ny formand og direktør

2013/14 var også foreningsåret, hvor DANSK IT fik ny formand og ny direktør. DANSK IT’s formand
siden 2009 Klaus Kvorning Hansen trådte tilbage i forbindelse med generalforsamlingen, hvor
bestyrelsen desuden konstituerede sig med færre antal medlemmer.
Den 1. juli 2014 tiltrådte tidligere konsulentdirektør hos Capgemini Danmark, Per Andersen, som
ny adm. direktør for DANSK IT. Ud over at stå for implementeringen af foreningens nye strategi
har Per Andersen også iværksat en revitalisering af DANSK IT’s syv fagråd, så de fremadrettet vil
komme til at fokusere på en række mærkesager inden for deres specifikke fagområder.
Der er desuden etableret to nye politiske udvalg. Henholdsvis et udvalg for digitale kompetencer
og et erhvervs-udvalg. Hensigten er at give DANSK IT en mere markant profil på de to områder.
Udvalget for digitale kompetencer vil her repræsentere et tættere samarbejde med de danske
uddannelsesinstitutioner og et større engagement med it-studerende og andre unge i foreningens
arbejde. De to nye udvalgt supplerer vores to eksisterende udvalg for offentlig digitalisering og
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sundheds-it.
Hertil er DANSK IT pr. 1. januar 2014 blevet godkendt efter ligningsloven § 8A, hvilket betyder, at
man får skattefradrag, når man støtter DANSK IT’s samfundsnyttige projekter.

Debatskabende

På den it-politiske front har DANSK IT’s i året blandt andet været med til at rejse en debat omkring
de problemstillinger, der er forbundet med, at den digitale infrastruktur lægges i hænderne på
udenlandske selskaber.
En problematik, som foreningens Danmark 3.0-projekt tog op allerede for tre år siden, men som
med salget af Nets og dermed NemID blev yderligere aktualiseret i året. DANSK IT’s holdning er, at
staten skal sikre og udvikle vores digitale infrastruktur på samme måde, som den gør med vores
broer, jernbanenet, elforsyningen og veje.
DANSK IT har også sat sine fingeraftryk på debatten om CPR-sikkerhed. Vi mener, at der er behov
for en flerlagsløsning med forskellige numre til forskellige systemer, så et brud et sted ikke vil
kunne anvendes som indgang et andet. Et borgerkort, som man kan anvende som legitimation
såvel online som i den fysiske verden, kan også være en del af en løsning.

Der er desuden etableret to nye
politiske udvalg. Henholdsvis et
udvalg for digitale kompetencer
og et erhvervs-udvalg.

På teleområdet har vi slået til lyd for, at tiden er løbet fra det eksisterende teleforlig fra 1999 og,
at der er behov for et nyt, der i højere grad er i stand til at sikre højhastighedsbredbånd til alle.

Strategien fortsætter

I det nye foreningsår vil DANSK IT forsat have fokus på at opbygge egenkapitalen. Det vil forsat ske
ved at prioritere de mest lønsomme aktiviteter og ved at holde igen med investeringerne.
Der bliver dog også plads til nye aktiviteter. I efteråret 2014 afholdes en ny stor konference dedikeret til it i den private sektor. Afsættet vil være de problemstillinger og nye muligheder, som den
200-siders årlige IT i praksis-undersøgelse afdækker. Da undersøgelsen, der laves af Rambøll og
DANSK IT, offentliggøres kort tid før konferencen, vil man få adgang til den nyeste viden og cases
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om it-brugen i Danmark.
Vi eksperimenterer desuden med streaming og optagelse af på-vej-hjem-møder, så alle medlemmer kan få adgang til de gratis møder hvor end i landet de befinder sig. Sociale medier spiller en
stigende rolle i DANSK IT – både for de faglige netværk, og for vores konferencer. Senest kom det
til udtryk på offentlig digitaliseringskonferencen, hvis hashtag #offdig var det tredje mest anvendte i Danmark under de to konferencedage. Det er en udvikling, vi ønsker at fortsætte.
Da vi var samlet på sidste års generalforsamling var DANSK IT allerede i gang med de første skridt
i implementeringen af den nye strategi. Her et år senere er jeg rigtig glad for at kunne konstatere,
at DANSK IT er lykkedes med planerne. Økonomien er forbedret, og det er sket på en måde, så
mange af medlemstilbuddene samtidig er forbedret. En stor tak til alle de frivillige, der lægger
timer i foreningen, til vores samarbejdspartnere og til sekretariatet, som har fået det til at lade sig
kunne gøre.

I det nye foreningsår vil DANSK
IT forsat have fokus på at
opbygge egenkapitalen. Det vil
forsat ske ved at prioritere de
mest lønsomme aktiviteter og
ved at holde igen med
investeringerne.

Jeg er også glad for kunne konstatere, at det generelt går godt for it-professionen i Danmark. Der
foretages flere investeringer i it-området i såvel de offentlig som private virksomheder, ligesom alt
tegner til at efterspørgslen efter it-professionelle er stigende.
Der er al mulig grund til at tro, at der vil være både et godt grundlag for og brug for et stærkt
DANSK IT de næste mange år.
Tak for 2013/14
Carsten Nørgaard
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DANSK IT: Kompetenceudvikling, holdninger og indflydelse
Med flere end 6.000 medlemmer er DANSK IT landets største interesseorganisation for it-professionelle. Ud over at være en naturlig deltager i debatten om informationsteknologien tilbyder
DANSK IT også en bred vifte af kompetencegivende aktiviteter.
DANSK IT arbejder uafhængigt af leverandørerne samt politiske tilhørsforhold, fagforenings- eller
brancheforeningsinteresser og har som mission at varetage medlemmernes professionelle interesser. Det sker blandt andet ved at lave målrettede aktiviteter fra medlem til medlem - herunder
professionelle netværk, konferencer, kurser og på-vej-hjem-møder. DANSK IT er desuden certificerende myndighed for en lang række internationalt anerkendte it-uddannelser til såvel it-professionelle som it-brugere.
Som medlem af DANSK IT bliver man hermed en del af et professionelt fællesskab, der har noget
på hjerte - en mission, der skal fremme it-udviklingen i samfundet. Ikke kun til fordel for de itprofessionelle, men også for den enkelte borger og samfundet.
DANSK IT’s vedtægtsbestemte formål er:
•
•
•

at udbrede kendskabet til informationsteknologien og dens anvendelse
at fremme anvendelsen af informationsteknologi til gavn for både samfundet og den
enkelte bruger af teknologien
at samle it-brugere, it-professionelle og andre it-interesserede om disse opgaver.

Organisation

DANSK IT er organiseret med en bestyrelse, syv fagråd, en række udvalg samt et sekretariat, der
arbejder med konferencer, netværk, politik, kompetenceudvikling, certificering, kommunikation,
medlemsservice og it.
DANSK IT har fire politiske udvalg: Et udvalg for it i den offentlige sektor, et udvalg for sundheds-it,
et udvalg for digitale kompetencer og et erhvervs-udvalg. De to sidstnævnte udvalg er nyetable08

rede i dette foreningsår med det formål at give DANSK IT en mere markant profil på de to områder.
DANSK IT er desuden repræsenteret i en lang række eksterne råd, udvalg og andre organer.
Udvalget for it i den offentlige sektor arbejder for at fremme den offentlige digitalisering, således
at den i et stadigt stigende omfang ikke alene kommer til at understøtte, men også aktivt bidrage
til at forme og udvikle den offentlige sektor. Det sker blandt andet ved at udarbejde anbefalinger,
afgive høringssvar og deltage i den offentlige debat. I foreningsåret har udvalget især arbejdet med
at sætte fokus på de problemstillinger, der opstår når staten taber kontrollen over den kritiske
digitale infrastruktur.
Udvalget for sundheds –it ser på mulighederne inden for sundheds-it samt den politiske og administrative styring omkring udviklingen og implementering af sundheds-it.
Læs mere om DANSK IT’s udvalg

Fagråd

Fagrådene i DANSK IT er faglige kraftcentre, der på basis af et højt fagligt niveau markerer sig ved
at udarbejde foreningens faglige tilbud som fx konferencer til medlemmerne og som fremmer itfaglige synspunkter - fx ved at lave anbefalinger og guider. Foreningens syv fagråd dækker en bred
vifte af it-faglige discipliner. Fra ”IT Governance og Management ”, ”IT-drift og –service” , ”IT og
Jura”, ”It-sikkerhed”, ”Projekt-, Program- og Porteføljeledelse (P3M)”, ”Business & IT Alignment ”
til ”Finans-IT”.
Læs mere om DANSK IT’s fagråd

Danmark 3.0-projektet

Danmark 3.0-projektet arbejder med at sætte fokus på Danmarks transformation fra i-land til
d-land – et land, der målrettet baserer økonomien og udviklingen på de digitale muligheder.
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Danmark 3.0-projektet har i de sidste år omfattet mange typer af aktiviteter, herunder temaarrangementer med fokus på blandt andet energi, miljø og klima, sundhed, tryghed og sikkerhed i
samfundet, uddannelse og forskning samt innovation, iværksætteri og beskæftigelse samt etablering af en it-tænkergruppe samt en it-politisk åbningsdebat på Christiansborg.
Både privatpersoner, embedsfolk, politikere og ministre har gennem de seneste år bidraget til projektet. I dette foreningsår har Danmark 3.0-tankerne lagt rammerne for konferencen Offentlig
digitalisering 2014- på vej mod d-land.
Læs mere om DANSK IT’s Danmark 3.0-projekt

DANSK IT’s medlemstilbud udspringer af medlemmernes indsigt og viden - hvad enten det er konferencer, kurser, netværk eller politiske holdninger
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Kompetenceudvikling
Konferencer

Årets mest velbesøgte trak 972 deltagere
DANSK IT har i året afholdt 13 konferencer, der emnemæssigt har spændt fra Cloud Computing og
Enterprise Architecture til Finansiel IT.
De to konferencer om offentlig digitalisering, der blev afholdt i Musikhuset Århus i maj 2013 og
marts 2014, var med henholdsvis 664 og 972 deltagere foreningsårets mest velbesøgte konferencer. Begge konferencer fik særdeles gode tilbagemeldinger fra deltagerne, og offentlig digitaliserings konferencen er nu DANSK IT’s mest veletablerede konference.
Når det gælder DANSK IT’s andre konferencer ligger de deltagermæssigt stabilt i forhold til sidste
år. De tre årligt tilbagevendende konferencer om it-sikkerhed, digital signatur og it-jura trak
gennemsnitligt 50 - 60 deltagere og fik alle gode evalueringer.
De to nye konferencer Gevinstrealisering og Financial Tech Hub kom desuden godt fra start. Begge
vil blive afholdt igen i foreningsåret.

Finansminister Bjarne Corydon
var blandt oplægsholdnerne
på DANSK IT’S konference
Offentlig digitalisering 2014
- på vej mod d-land

Læs mere om DANSK IT’s konferencer

Netværk

Fokus på kvalitetssikring
DANSK IT har 36 it-professionelle netværk med mere end 800 aktive medlemmer. DANSK IT tilbyder netværk inden for blandt andet it-jura, ITIL og it-ledelse.
I løbet af foreningsåret er der kommet tre nye netværk til. De nye netværk ” Scrum og Agile Practices”, ”Mobility” og ”Gevinstrealisering” er alle blevet taget godt imod og har et voksende antal
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netværksmedlemmer.
Derudover har netværksafdelingen i foreningsåret haft fokus på kvalitetssikring. Der er blevet
gennemført tiltag for at sikre et tværfagligt samarbejde mellem netværksfacilitatorerne for derigennem at fremme synergi, kvalitet og erfaringsudveksling på tværs af netværksgrupperne.
I DANSK IT’s netværk kan man møde ligesindede og få faglig sparring. Netværkene mødes 4-6
gange årligt og dagsordenen sættes af facilitator og netværksdeltagerne i fællesskab.
Læs mere om DANSK IT’s netværk

Kurser og certificeringer for it-professionelle
Flere deltagere via branchesamarbejde

DANSK IT har i året tilbudt 27 forskellige kurser inden for områder som forretningssystemer,
arkitektur, kommunikation, projektledelse, udvikling, sikkerhed, teambuilding og ledelse. Flere af
kurserne er bygget op på en måde, så de kan afsluttes med en international anerkendt certificering som TOGAF™, COBIT® eller Kepner-Tregoe®. Hermed får man fordelen af at få et bevis på sine
kompetencer som man kan tage med sig videre i sit karriereforløb.
I foreningsåret er implementeret en mere koncentreret organisering omkring kursusforretningen
samtidig med, at DANSK IT har lagt nye retningslinjer for samarbejdspartnere på kursusområdet.
Dette samt andre tiltag har medført en reduktion af antallet af aflyste kurser.
Internt i DANSK IT er kræfterne for kursus- og certificeringsområdet blevet samlet i én enhed.
Eksternt har DANSK IT i forhold til sine samarbejdspartnere skabt en fordelagtig samarbejdsordning, der samler kursister fra flere forskellige udbydere således, at deltagerantallet øges.
På kursusfronten er der samtidig skabt nye tilbud, der baserer sig på foreningens politiske arbejde. DANSK IT har således både spillet en rådgivende rolle i tilblivelsen af K03 (en af de offentlige
standardkontrakter for ”agile” projektforløb) og efterfølgende udviklet et særligt K03-kursus.

BUSINESS CASE
CERTIFICERING
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Konkret har DANSK IT kombineret et standard agilt projektlederkursus med et anvendelsesorienteret kursus om K03. Kurset er blevet til gennem et samarbejde med ”Scrummaster.dk”,
Rambøll Management og DANSK IT.
DANSK IT har også lanceret sin egen Business Case certificering. Det er sket, idet vi har kunnet
konstatere, at mange organisationer har vanskeligt ved at bruge business casen som et styringsredskab gennem hele it-projektet, hvilket igen har skabt varierende resultater. Den nye business
case certificering skal bidrage til at øge modenheden hvorpå business casen bliver anvendt i
organisationerne.
DANSK IT er desuden en af ni organisationer, der har indgået aftale med AXELOS, der ejer de
intellektuelle rettigheder til hele Best Management Practice portefølje, om internationalt at være
med til at videreudvikle ITIL®, PRINCE2® og andre Best Management Practice produkter. Hermed
får også danske it-professionelle mulighed for at sætte deres fodaftryk på fremtidens professionelle standarder for ITIL® og PRINCE2®
Læs også ”Danske it-professionelle får fodaftryk på fremtidens professionelle standarder”
Læs mere om DANSK IT’s kurser
Læs mere om DANSK IT’s certificeringer for it-professionelle

Certificeringer for it-brugere
Eksterne samarbejde er styrket

DANSK IT tilbyder certificeringer til it-brugere på mange niveauer. Fra ICDL®, der er en international standard inden for it-brugerkompetencer til ICDL® Avanceret, som er en international certificering for superbrugere. DANSK IT tilbyder også kompetenceafklaring, så man kan sætte ind på
præcis de områder, hvor der er huller i it-færdighederne. I foreningsåret er der blevet gennemført
cirka 6.000 certificerings- og kompetenceafklaringstest.
Fordelen for den enkelte medarbejder, er at de får lettere ved at klare de daglige arbejdsopgaver.
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Fordelen for arbejdsgiverne er, at de får mere effektive medarbejdere.
I det forgange er det eksterne samarbejde blevet udvidet, således at de fleste test bliver
udviklet i tæt samarbejde med vores eksterne leverandør. Det har styrket kvaliteten af testene
betydeligt. Specielt inden for ICDL-området har vi fået god feed back. Blandt andet er der
god respons på, at en del af testene kører som in-application test, hvilket betyder, at testen
udføres i de programmer, der testes i f.eks. Word, Excel etc.
Internt er certificeringsafdelingen desuden blevet optimeret bl.a. som følge af, at vi har sat et
nyt testværktøj i drift.
Læs mere om DANSK IT’s certificeringer for it-brugere

På-vej-hjem møder
Gratis medlemstilbud

DANSK IT har i året kunnet tilbyde medlemmerne gratis deltagelse på 65 på-vej-hjem møder.
Flere af møderne er blevet tilbudt i samarbejde med IDA og Prosa. De mest velbesøgte møder
var ”Teknikker til kravmodellering” (99 deltagere), ”The Scaling Challenge of Agile” (73 deltagere) og ”Netværk og LinkedIn” (69 deltagere).
En del af møderne er blevet afholdt som webinarer, og der er i den forbindelse blevet oprettet
et webinar bibliotek. Vi er desuden begyndt at eksperimentere med streaming af på-vej-hjem
møder blandt andet for at give bedre mulighed for, at medlemmer uden for Københavnsområdet kan deltage. Tilbuddet vil blive udbygget i det kommende år.

Screenshot fra DANSK IT’s webinar
’The Scaling Challenge of Agile’

Endvidere har et vist antal af møderne været målrettet den finansielle sektor for at imødekomme en stor gruppe af vores medlemmer, der arbejder med finansiel it. Det er blandt andre
dem, der er medlem af DANSK IT via en virksomhedsaftale med Finansforbundet.
Læs mere om DANSK IT’s på-vej-hjem møder
Besøg DANSK IT’s webinarbibliotek
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Gratis årsmøde

En dag med networking, spændende oplægsholdere og meget mere
Et af DANSK IT’s medlemstilbud er den gratis årskonference, der afholdes i forbindelse med
generalforsamlingen. Sidste år blev konferencen afholdt hos Canon i Søborg.
På dagen kunne man bl.a. høre oplæg af Peter Søndergaard, Senior Vice President, Gartner og
Digitaliseringsstyrelsens direktør Lars Frelle-Petersen.
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Mærkesagerne
En stor del af foreningens politiske indsats for at gøre Danmark til et d-land sker i det daglige
arbejde gennem kontakt til en lang række eksterne samarbejdspartnere såsom politikere, centrale embedsmænd, journalister og andre organisationer. Herigennem sættes der fx fingeraftryk
på statens arbejde med it-standardkontrakter, den kommende udbudslov og debatten om
internettets fremtid.
DANSK IT er bl.a. repræsenteret i Rådet for Digital Sikkerhed, Forbrugerklagenævnet, DIFO,
Teleforum, Netneutralitetsforum, Teknologirådets repræsentantskab, EU-specialudvalget for
Konkurrenceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål, Voldgiftsinstituttets fagudvalg for IT-ret og
e-mærkets bestyrelse.
I løbet af året har DANSK IT sat fokus på blandt andet følgende sager:

Digital infrastruktur kræver politisk opmærksomhed

Salget af Nets og dermed NemID til kapitalfonde er et af flere eksempler på, at Danmarks
digitale infrastruktur glider ud af hænder på staten. DANSK IT mener, at politikerne skylder at
afklare i hvor høj grad, vi kan acceptere, at staten slipper kontrol med noget, der er så centralt
for at vores samfund fungerer.
Det er et spørgsmål som DANSK IT allerede tilbage i 2011 stillede i Danmark 3.0-rapporten
”Hvornår springer Danmark ud som d-land”, og som foreningen løbende har gentaget i medierne i årets løb. Senest i forbindelse med salget af Nets.
Læs også ”Bekymringen for Nets-salg afspejler en reel problematik”
Læs også ”Digitale infrastrukturer kræver større politisk opmærksomhed end skinner”
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Behov for nyt teleforlig

Sammen med bl.a. Forbrugerrådet, Foreningen af Kommunale It-chefer, Landbrug & Fødevarer,
Dansk Energi og en række teleselskaber skrev DANSK IT i oktober til erhvervs- og vækstministeren og opfordrede til en genåbning af teleforliget fra 1999. Den fælles holdning er, at
tiden er løbet fra det gamle forlig – teknologisk, samfundsmæssigt og markedsmæssigt, og at
det dermed er utidssvarende og utilstrækkeligt over for kommende digitale udfordringer.
Læs også ”Behov for nyt teleforlig”

Den digitale udvikling i den private og offentlige sektor
IT i praksis 2013

IT i praksis 2013 er den årlige 200-siders temperaturmåling af, hvordan det står til med at bruge
it i private og offentlige virksomheder. Undersøgelsen, der udgives af Rambøll Management
Consulting og DANSK IT, bruges til at sætte fokus på nogle af de digitale udfordringer og
muligheder, der aktuelt er for offentlige og private virksomheder. I forbindelse med offentliggørelsen satte DANSK IT og Rambøll i medierne blandt andet fokus på, at danske firmaer er klar
til at hyre ansætte flere it- medarbejdere, at målet om fuld digitalisering i 2015 møder ikke den
samme opbakning som tidligere og at det kræver inddragelse af borgerne, hvis udbredelsen af
velfærdsteknologi skal lykkes.
Læs også ”Borgernes digitale begejstring daler”
I forbindelse med offentliggørelsen udgav DANSK IT desuden et whitepaper med udvalgte
konklusioner.
Læs også ”Udvalgte konklusioner fra IT i praksis”
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Løbende holdningstilkendegivelser
i forbindelse med større initiativer fra myndigheder
DANSK IT giver løbende sit besyv med, når stat, regioner og kommuner iværksætter digitale
initiativer, kommer med anbefalingerne og lignende. I år har det særligt været den fællesoffentlige velfærdsstrategi og anbefalingerne fra regeringens IKT-vækstteam, DANSK IT har haft
holdninger til. DANSK IT er dog også begyndt at kigge på, hvad foreningen vurderer den næste
Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi skal indeholde.

Det mener DANSK IT om den nye velfærdsstrategi

Regeringen, KL og Danske Regioner lancerede i efteråret 2013 en fælles strategi for digital
velfærd på social-, sundheds- og undervisningsområdet. DANSK IT roste det fælles fodslag, men
fandt samtidig, at strategien som helhed var for ukonkret og uforpligtende, ligesom der var
meget lange deadlines på mange af strategiens elementer.
Læs også ”Strategi for digital velfærd er ukonkret og uforpligtende”

Det mener DANSK IT om Regeringens IKT-vækstteam-anbefalinger

I januar 2014 offentliggjorde regeringens IKT-vækstteam sine længe ventede anbefalinger til,
hvordan digitaliseringen kan skabe vækst og innovation. Igen var der tale om en række fornuftige tiltag og en fin vision om, at ”Danmark skal være internationalt førende i at udvikle og
udnytte IKT som forandrende kraft til gavn for øget konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse”.
DANSK IT fandt det dog paradoksalt, at de konkrete tiltag næppe vil kunne skabe eller udnytte
de store teknologibaserede forandringer, visionen taler om. I stedet handler tiltagene om at
gøre de samme ting som hidtil, bare lidt hurtigere, bedre eller flere steder.
Læs også ”Regeringen bør lytte til digital-vækst-anbefalinger”
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Det mener DANSK IT om den næste Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Den eksisterende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi løber til og med 2015, og foreningens
udvalg er allerede begyndt at formulere input til den kommende strategi fra 2016 og frem. Her
bliver der lagt vægt på, at strategien især bør fokusere på de digitale fundamenter som sikkerhedsinfrastruktur, standarder og snitflader, mens der bør skabes rammer for mere innovation
og konkurrence på de overliggende services.
Læs også ”Tanker om den næste nationale digitaliseringsstrategi”

Rundspørger
DANSK IT gennemfører regelmæssigt rundspørger blandt it-professionelle om aktuelle problemstillinger. I år er der blevet spurgt ind til virksomhedernes arbejde med gevinstrealisering
og til virksomhedernes erfaringer med industrispionage. Konklusionerne fra rundspørgerne anvendes til at rejse problemstillingerne i medierne og informere medlemmerne.
Når det gælder gevinstrealisering vurderer hver tredje virksomhed, at de kun i begrænset omfang høster de forventede gevinster af deres gennemførte it-projekter.
Manglende gevinstrealisering er et så stort problem, at DANSK IT efteråret 2013 også afholdt en
konference dedikeret til emnet og desuden har etableret et nyt netværk om gevinstrealisering.
Læs også ”Hver tredje it-projekt kommer ikke i mål”
Industrispionage er et tabu, men det er vigtigt at få viden og erfaringer frem, så virksomhederne
kan blive klogere på problemet. Derfor gennemførte DANSK IT en rundspørge om problemet.
Blandt konklusionerne er, at næsten 9 ud af 10 virksomheder forventer, at udenlandske efterretningstjenester spionerer mod danske virksomheder. Især USA og Kina mistænkes. Desuden
har næsten hver tredje oplevet forsøg på industrispionage.
Læs også ”USA og Kina under massiv mistanke for industrispionage”
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Foreningsnyt
Ny formand og direktør

På DANSK IT’s generalforsamling den 30. maj 2013 blev Carsten Nørgaard, it-direktør i
VP SECURITIES A/S valgt til ny formand for DANSK IT.
Den 1. juli 2013 tiltrådte Per Andersen, som ny direktør i DANSK IT. Per Andersen kommer fra
en stilling som konsulentdirektør hos Capgemini Danmark. Per Andersen har tidligere været
direktør for it-markedsanalysefirmaet IDC.
Læs også ”DANSK IT henter ny direktør hos Capgemini Danmark”
Læs også ”Ny formand for DANSK IT”

PANDORA vinder DANSK IT’s nye EA-pris

Den danske smykkegigant PANDORA fik EA-pris for deres effektive indsats med at binde it og
forretningen sammen. Prisen er stiftet af DANSK IT, og blev overrakt på foreningens EA Konference november 2013.
Læs også ”PANDORA vinder EA-pris”

Få skattefradrag hos DANSK IT og støt et godt formål

Pr. 1. januar 2014 er DANSK IT godkendt efter ligningsloven § 8A, hvilket betyder, at man får
skattefradrag, når man støtter DANSK IT’s samfundsnyttige projekter.

Overrækkelse af EA-prisen 2013.
Til venstre ses Jan Staack, formand for
DANSK IT’s dommerkomité til højre ses
Claus Thorsen, Enterprise Architect,
Group IT, PANDORA
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