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Dansk IT’s 2019 med formandens ord
2019 var et helt særligt år for Dansk IT. Vi passerede for første gang nogensinde 10.000 medlemmer af
foreningen. Det er en milepæl for Dansk IT, der blev etableret i 1958 og siden har udviklet sig til at
være Danmarks største uafhængige forening for it-professionelle og for alle danskere med interesse
for og engagement i digitaliseringen.
Men året var også særligt, fordi Dansk IT flyttede hovedkontoret fra Bredgade til Vermundsgade i
København. Beslutningen om at etablere det nye domicil og ikke mindst det nye medlemshus har
været meget bevidst fra bestyrelsens side. Der var ganske enkelt behov for at sikre Dansk IT nogle
bedre, mere inspirerende og moderne fysiske rammer, så foreningens medlemmer har lyst til at bruge
medlemshuset aktivt.
At vi samtidig over de senere år har udvidet med flere aktiviteter vest for Storebælt, vidner også om,
at Dansk IT i dag er en forening, der reelt er landsdækkende, og som med over 10.000 medlemmer har
en meget bred medlemsskare både fagligt og geografisk. Det er også opløftende, at vi nu for alvor har
knækket koden til, hvordan vi får langt flere unge medlemmer af foreningen.
Nu, hvor Dansk IT for første gang nogensinde har over 10.000 medlemmer (i skrivende stund har vi
næsten 11.000), og vi har fået etableret det nye medlemshus, er det også vigtigt at reflektere over,
hvordan Dansk IT kan udnytte den fremgang, foreningen er præget af?
For mig at se er vi nu rustet til at tage hul på et nyt kapitel i foreningens lange historie. Vi har bygget
den platform, vi nu skal eskalere fra. Med en god medlemsfremgang, en spændende
medlemssammensætning og de rigtige fysiske rammer er vi rustet til at kunne tilbyde medlemmerne
et endnu mere mangfoldigt udbud af aktiviteter, og vores stemme i den offentlige debat vil blive hørt
og bemærket, fordi der er både faglig bredde og dybde bag budskaberne.
Vi står som forening på et solidt fundament og med en grundlæggende mission, der kun vil gøre Dansk
IT til en endnu mere relevant spiller i de kommende år. Vores mission er:
•
•
•

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.
På et uafhængigt grundlag varetage samfundets og medlemmernes it-interesser.

Dansk IT blev i 2019 revitaliseret. Koncepter, strategier og rammer blev fornyet. Vi ved nu, hvad vores
styrker og svagheder er. På den måde kan 2019 betegnes som et transformationsår. Nu tager vi hul på
et nyt årti i Dansk IT. Kursen mod fremtiden er sat, og vi er som forening rustet til at kunne udforske
nye muligheder og til at tackle de udfordringer, vi måtte møde. Tak til alle medlemmer af Dansk IT for
at gøre det muligt at føre foreningen ind i en ny tidsalder.

Lisa Herold Ferbing
Formand for bestyrelsen
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10.000 medlemmer – og tallet vokser
Dansk IT har over de seneste år haft en rigtig flot medlemsfremgang. Antallet af medlemmer i Dansk
IT er fra fjerde kvartal 2017 til fjerde kvartal 2019 steget med omkring 45 procent. I 2019 oplevede vi for
første gang at have over 10.000 medlemmer, og ved udgangen af året havde vi 10.952 medlemmer.
Det er en medlemsfremgang, som ikke ret mange andre foreninger i dagens Danmark kan matche.
Vi er som forening båret frem af et generelt øget fokus på it og digitalisering i Danmark. Flere og flere
danskere arbejder med digitalisering, og stadig flere interesserer sig for de teknologiske muligheder
og udfordringer, der opstår med en øget digitalisering. På tværs af faggrupper og samfundsgrupper er
der et ønske om at styrke de digitale kompetencer. Der er ganske enkelt en stigende opmærksomhed
på den it-verden, der ved Dansk IT’s stiftelse i 1958 var forbeholdt de få, men i dag får opmærksomhed
hos både borgere og politikere, i alle virksomheder og hos alle beslutningstagere i både det offentlige
og private.
Når digitaliseringen fylder så meget, som den gør i dag, betyder det også, at samfundet har et ansvar
for at sikre, at der ikke opstår et a- og et b-hold, så nogle samfundsgrupper har svært ved at følge
med udviklingen på grund af manglende kompetencer. Det er også en opgave, der er helt central for
Dansk IT’s virke - og som ligger naturligt i forlængelse af vores mission, der blev omtalt på forrige
side.
Medlemsfremgangen handler også om, at vi har indgået en række strategiske samarbejder med
blandt andre Finansforbundet og Dansk Metal. De aftaler betyder, at Dansk IT får en endnu bredere
medlemsskare, og gevinsten ved det er, at vi kan udvikle nye medlemstilbud og sætte gang i nye
foreningsaktiviteter. Samtidig oplever vi, at stadig flere studerende får øjnene op for, hvad foreningen
Dansk IT kan tilbyde dem.
Alle nye medlemmer bydes hjertelig velkommen.

Antal medlemmer i Dansk IT
4. kvt. 2019

10.952

4. kvt. 2018

9.219

4. kvt. 2017

7.551

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

3

Nyt medlemshus
I efterårsferien 2019 flyttede Dansk IT til nye lokaler på Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Her
danner foreningens nye domicil nu rammen om Dansk IT's mange aktiviteter – lige fra Meet & Inspiremøderne til kurser, certificeringer, netværksgrupper og nogle af de mindre konferencer. Det er også i
Dansk IT’s Medlemshus, at de politiske udvalg, fagråd og arbejdsgrupper mødes og engagerer sig på
frivillig basis.
Dansk IT bad i forbindelse med flytningen alle medlemmer om at komme med idéer til, hvad det nye
medlemscenter på Vermundsgade skulle hedde. Der kom mange gode og sjove bud på navne, f.eks.
Nexus, Orbitten, DIT & DAT, Peter Naur Centret, IT Forsamlingshuset og WEMEET.
I sidste ende vandt dog et forslag fra Bente Bøllingtoft Lindstrøm, som er medlem og
netværksfacilitator for Dansk IT's netværksgruppe Kvinder og it-ledelse. Hun foreslog navnet: Dansk
IT’s Medlemshus.
Medlemshuset er – som navnet fortæller – medlemmernes hus. Og det er bestemt værd at lægge vejen
forbi de nye lokaler, der alle er moderne indrettet og er inspirerende og velfungerende, uanset hvad
anledningen er.
Målet med etableringen af det nye medlemshus er også, at det skal være et sted, hvor medlemmerne
har lyst til at mødes. Det er blandt andet ambitionen, at det skal være let for alle medlemmer at
komme med en god idé til en relevant og aktuel debat om et givent emne. Sekretariatet i Dansk IT står
altid klar til at hjælpe med at eksekvere de gode idéer.
Derudover er det også hensigten, at medlemshuset grundlæggende altid er åbent for medlemmerne.
Det betyder konkret, at en gruppe af medlemmer har mulighed for at samles om en aktivitet i
medlemshuset på eget initiativ. Kontakt sekretariatet for at høre nærmere om mulighederne.
Den 24. januar 2020 afholdt Dansk IT i øvrigt nytårskur og housewarming i det nye domicil på
Vermundsgade.

Meet & Inspire
Dansk IT’s gratis medlemsarrangementer, Meet & Inspire, er kernen af et medlemskab af foreningen.
Det er på disse møder, at rigtig mange medlemmer mødes og bliver klogere på nye emner og
tendenser, der er relevante for deres arbejde. Samtidig har vi i løbet af året en række andre gratisarrangementer; blandt andet en årskonference, politiske arrangementer, en nytårskur, åbne
netværksmøder, arrangementer hos IDA IT og lignende.
Vi har samlet set tilbudt hele 92 gratisarrangementer i 2019. En meget stor del af dem har også været
afholdt som webinarer, og derudover har 10 møder har været afholdt fysisk vest for Storebælt.
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Antallet af gratisarrangementer de seneste tre år og yderligere deres fordeling i Q1, Q2, Q3 og Q4:

Fordeling af tilmeldinger
Vi har endnu engang haft fremgang i antal tilmeldinger og har samlet set haft 2.343 tilmeldinger på
gratisarrangementerne i 2019.

Fordeling af tilmeldinger på fysisk deltagelse og webinar-deltagelse i 2019:

Vi har for 2019 fået 361 evalueringer af Meet & Inspire-møderne. I evalueringerne spørger vi ind til, om
mødet levede op til forventningerne, mødets relevans og helhedsindtryk af mødet. Derudover giver
vores deltagere en evaluering af oplægsholdere.
I 2019 kunne 89 procent af mødedeltagerne svare ja til, at mødet levede op til deres forventninger. Det
er på niveau med de senere år, og det er et tal, der bekræfter, at rigtig mange medlemmer er glade for
Meet & Inspire-konceptet. Derudover ses herunder en graf, der viser, at mødernes kvalitet stiger år
for år, når vi beder medlemmerne evaluere møderne:
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Udvikling i vurdering af relevans, helhed og talere de seneste tre år (på en skala fra et til fem).

Politiske udvalg, fagråd og arbejdsgrupper
Dansk IT er som forening meget privilegeret ved at have en lang række medlemmer, der på frivillig
basis engagerer sig i politiske udvalg, fagråd og arbejdsgrupper.
Dansk IT har i øjeblikket seks fagråd, fire politiske udvalg og en enkelt arbejdsgruppe.
Helt overordnet er det tydeligt, at Dansk IT med udgangspunkt i foreningens faglige og uafhængige
fundament er en forening, der bliver lyttet til. Dansk IT’s repræsentanter mødes ofte med relevante
ministre og politikere, toneangivende erhvervsfolk, beslutningstagere og nye samarbejdspartnere.
Målet er at give vores bidrag og konkrete forslag til, hvordan Danmark bedst muligt rustes til en
konstant udvikling i den digitale tidsalder. De aktuelle anbefalinger og synspunkter fødes og udvikles
ikke mindst i de politiske udvalg, i fagrådene og i de arbejdsgrupper, vi også nedsætter fra tid til
anden.
Politiske udvalg
Generelt har de fire politiske udvalg i 2019 været inde i en udviklingsproces, hvor de har rekrutteret
nye medlemmer til arbejdet og har udviklet på deres interne strukturer.
Der er derudover blevet skabt en større åbenhed, som sikrer, at udvalgsmedlemmerne i højere grad
har mulighed for at gøre deres stemme gældende i forhold til, hvordan udvalgene er struktureret, og
hvilket arbejde der skal foregå i udvalgene.
I alt er der rekrutteret 15 nye medlemmer til udvalgsarbejdet: Seks i Erhvervsudvalget, seks i Udvalget
for digitale kompetencer og tre nye i Udvalget for it i den offentlige sektor.
Erhvervsudvalget
Erhvervsudvalget har videreført arbejdet med SMV-guiden (udgivet i 2018) i det meste af 2019, hvor
udvalgsmedlemmerne blandt andet har deltaget på arrangementer rundt omkring i landet, hvor de har
talt om digitalisering af SMV’er. Heriblandt kan nævnes en debat på Folkemødet samt et større
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arrangement i Sjællands Erhvervshus for SMV’er. Erhvervsudvalget har samtidig sat gang i nye
aktiviteter og arbejdsgrupper, der peger ind i 2020.
Udvalget for digitale kompetencer
Udvalget for digitale kompetencer har arbejdet videre med DSJCsamarbejdet (Digital Skills and Jobs Coalition). Dansk IT er udpeget til at
være tovholder på den EU-støttede koalition. DSJC har til formål at
arbejde for at løfte de digitale kompetencer gennem brede tværsektorielle
samarbejder og initiativer.
Udvalget har også fungeret som advisory board for IT Til Alle og har
gennemgået et formandsskifte og en større rekrutteringsrunde. Til januar
2020 er udvalget medarrangører af en konference om fremtidens
arbejdsmarked, der bliver afholdt på Christiansborg.
I 2019 udgav Udvalget for digitale kompetencer sammen med Dansk
Magisterforening en rapport med en række anbefalinger til dannelse i et
digitaliseret samfund. Baggrunden er, at vi i Danmark har et massivt
efterslæb på de digitale kompetencer. Særligt i forhold til de refleksive
kompetencer er vi bagud på point.
Udvalget for it i den offentlige sektor
Udvalget for it i den offentlige sektor har delt sig op i en række arbejdsgrupper, som blandt andet har
bidraget med oplæg til en debatkonkurrence i samarbejde med Altinget, flere debatindlæg i medierne
og fokus på en række uoplyste digitaliseringspolitiske emner.
Udvalget for it i den offentlige sektor har nedsat følgende arbejdsgrupper, hvor det er planen, at
arbejdsgruppernes arbejde skal føre til en række konkrete udspil og anbefalinger i løbet af 2020:
Arbejdsgruppen for tillid
Arbejdsgruppen for etisk brug af AI
Arbejdsgruppen for it-havarikommissionen
Arbejdsgruppen for digitale fundamenter
Arbejdsgruppen for digitalisering og verdensmål
Arbejdsgruppen for digitalisering og fordelingspolitik
Arbejdsgruppen for udbudspraksis
Som et eksempel kan nævnes, at formålet med
arbejdsgruppen for udbudspraksis og dens indsats er at give
den offentlig sektor øget værdi af sine digitale investeringer
og øget træfsikkerhed. Det er en agenda, vi allerede har
markeret os med i blandt andet Computerworld.
Udvalget for sundheds-it
Udvalget for sundheds-it har igennem det seneste år arbejdet med en række cases, der skal være
med til at illustrere og danne udgangspunktet for en debat om brug af sundhedsdata i forskellige
scenarier.
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Øvrige politiske aktiviteter
I 2019 har Dansk IT desuden sat gang i en række andre politiske aktiviteter, hvor formået er at gøre
politikere og beslutningstagere opmærksomme på foreningens anbefalinger og budskaber.
Aktiviteterne indebærer bl.a., at der blev sendt breve til 179 MF’ere plus ministre i forbindelse med
Folketingsvalget 2019 og udnævnelse af ministre. Vi sendte også breve til politikerne i forbindelse
med Folketingets åbning, hvor vi gav gode råd og inspiration til politikerne.

Her ses en del af ”mini-folderen”, vi sendte til politikerne i forbindelse med Folketingets åbning:

Arbejdsgruppen for det kontantløse samfund
I november 2019 trådte Dansk IT’s nye arbejdsgruppe for det kontantløse samfund i gang på den første
ide- og forventningsafstemningsworkshop. Vi forventer, at gruppen har en række anbefalinger klar
inden sommeren 2020
Fagråd
Dansk IT’s seks fagråd er med til at sikre den faglige dybde i foreningens arbejde. Fagrådene bidrager
ofte også med høringssvar og med interviews til pressen, ligesom de er en stor hjælp, når der skal
planlægges konferencer og Meet & Inspire-møder, og den faglige kvalitet i programmet skal sikres.
De seks fagråd er:
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
Fagrådene har i 2019 været involveret i en række aktiviteter og er i det hele taget i gang med udtænke
og udarbejde nye projekter og anbefalinger, som Dansk IT kan anvende aktivt i foreningens arbejde i
de kommende år.
Fagrådet for informationssikkerhed arrangerede i 2019 en succesfuld sikkerhedskonference, ligesom
fagrådet leverede et høringssvar om den nye lov om Center for Cybersikkerhed og også leverede input
til en kampagne om manglende sikkerhed i IoT-produkter, som blev arrangeret i samarbejde med
Forbrugerrådet Tænk.
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I Fagrådet for it-drift og service er man gået i gang med at udarbejde et katalog over, hvad man bør
vide om cloud computing, og i Fagrådet for it og jura stod i 2019 igen bag en it-jura-konference med
høj faglig kvalitet.
Alle fagrådenes bidrag er en meget stor hjælp for en forening som Dansk IT, da vores troværdighed og
relevans hviler på det faglige fundament. Derfor er det også glædeligt, at fagrådene løbende
rekrutterer nye medlemmer til at styrke arbejdet yderligere.

Konferencer
Konference- og eventmarkedet er i disse år præget af en meget hård konkurrence. Flere og flere
virksomheder afholder gratis konferencer som del af deres markedsføring; med flere og flere tilbud
kæmper flere og flere om den samme begrænsede tid hos dem, vi gerne vil have som deltagere.
Vi knokler derfor også for at forsvare og styrke vores position på markedet.
Følgende er de kendetegn, faglige arrangementer i regi af Dansk IT skal være kendt for, Meet & Inspire
såvel som vores konferencer: Vi skal give oplevelser, der kan bruges:
•
•
•
•
•

Vores værtskab skal være tydeligt: Det er Dansk IT, der tager imod.
Fagligheden er altid i højsædet: Dygtige, vidende mennesker møder hinanden for at gøre
hinanden og sig selv klogere.
Interaktion er centralt: Vi går væk fra envejskommunikation, der er rum til refleksion,
plads til dialog og fokus på at skabe ændret handling.
Vi holder løbende workshops for oplægsholdere og sessionsledere.
Tilbud om deltagelse online udbygges, enten på rene webinarer eller som del af
hybridmøder, hvor nogle møder op fysisk, mens andre er med på afstand.

Et par ord om nogle af de konferencer, vi afholdt i 2019
Igennem mere end 32 år har vi afholdt en
konference om it- og informationssikkerhed. Det
gjorde vi også i 2019. Konferencen er blevet
mindre ifht. antal deltagere i de senere år, og den
udvikling arbejder vi på at vende i 2020, hvor
konferencen er omdøbt til Cyber Security 2020.
Konferencen RFID & IoT in the Nordics er en af
Europas stærkeste konferencer inden for
sensorbaseret smart identifikation. Konferencen
blev en succes med mere end 20 udstillere og
sponsorer og med mere end 160 deltagere.
Projektlederkonferencen blev afholdt i november med 70 deltagere.
Desværre var der ikke så mange medlemmer af
Dansk IT blandt deltagerne, selvom vi var medarrangør.
Konferencen Boost værdien af dine data måtte udsættes fra juni til september, og selv om den ikke
blev meget større af det, var det en intens og fagligt ladet dag. Der er bestemt vækstpotentiale for en
konference, som har fokus på fundamentet for AI og big data: Nemlig at få styr på sine data.
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DIT SummIT viste sig at være sværere at sælge end debuten i 2018, men konferencen forløb alligevel
godt i 2019-udgaven.
OffDig 2019 blev en stor succes
med næsten 1.600 deltagere og
en lang række spændende
oplæg, debatter og andre
aktiviteter i Musikhuset i
Aarhus.
Det er fantastisk, at Dansk IT
kan være vært for et
arrangement af denne størrelse.

Hack IT
I november blev Hack IT afholdt for tredje gang, og også 2019-udgaven blev en stor succes. Efter de
forskellige teams fik præsenteret cases og programmet for de næste 24 timer, gik de til hvert deres
lokale for at starte med at hacke, og der gik ikke længe, før diverse hacker-værktøjer blev anvendt.
Hack IT 2019 var opbygget efter bedste
Capture the flag-jeopardy stil, som
betyder, at holdene skulle ”fange flag” –
flagene kom frem, når casen var løst.
Jeopardy-stil betyder, at holdene selv
vælger hvilke opgaver, de ville løse
uafhængigt af hinanden.
De forskellige cases var inddelt i
discipliner og havde samtidig forskellige
sværhedsgrader og tilsvarende pointgevinster. Alle cases var udarbejdet af
KMD, PwC, FortConsult, Mdevelopment og
Dansk IT’s eget fagråd for
informationssikkerhed.

Hack IT blev i 2019 afholdt for tredje gang.

Hack IT 2019’s vinder blev ”deni.” Fuldt ud fortjent blev holdet hyldet foran de øvrige hackere.
Vinderholdet blev belønnet med 10.000 kroner, men den bedste præmie var æren og rettigheden for
at kalde sig "King of the Hill" ... i hvert fald indtil Hack IT 2020.
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Dit.dk, nyhedsbrev og medier
Dansk IT’s hjemmeside, dit.dk, blev i 2019
en endnu mere interessant platform for
viden og holdninger om it og
digitalisering. Vi har øget antallet af
artikler markant i de senere år, og
samtidig anvender vi i stigende grad
videoer og podcasts til formidlingen.
Resultatet er, at trafikken er steget, og
det var også tilfældet i 2019, hvor antallet
af unikke brugere af dit.dk steg med 16,7
procent i forhold til 2018, mens antallet af
sidevisninger steg med over 11 procent.
Dit.dk har desuden i 2019 fået en række
designmæssige og grafiske forbedringer
– og flere er på vej.
Den øgede mængde artikler, videoer og
podcasts smitter også af på kvaliteten af
vores ugentlige nyhedsbrev, der nu har
over 11.600 abonnenter.
Det mest interessante er dog, at vi nu i
langt højere grad end tidligere også når
danskere, der måske ellers ikke har det
store kendskab til Dansk IT. Det sker, når
vores podcasts udgives via f.eks. Spotify
og iTunes, og når nye videoer publiceres
via YouTube.
Dansk IT-kampagne
Vi afviklede i efteråret vores hverve- og brandingkampagne 2019. Det skete under overskriften ”Der er
10.000 gode grunde til at blive medlem”. Informationer om hvad man får med et medlemskab og
forskellige medlemsinterviews er samlet på kampagnesiden dit.dk/10000
På siden blev der i efteråret løbende publiceret nye
medlemsinterviews. Samtidig kørte vi annoncer
om ”Der er 10.000 gode grunde” på de sociale
medier, hvilket var med til at skabe synlighed for
foreningen og generere trafik til kampagnesiden.
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Dansk IT i medierne
Medieomtalen af Dansk IT og foreningens udmeldinger og aktiviteter steg betydeligt i 2019, hvor vi
blev omtalt 373 gange i de skriftlige medier mod 266 gange i 2018. Tallet inkluderer ikke det antal
gange, vi har medvirket i udsendelser i radio og tv, men vi har blandt andet været med i udsendelser
på DR, TV2 News og Radio27syv flere gange.
Af skriftlige medier, der omtalte Dansk IT i 2019, kan blandt andre nævnes Jyllands-Posten, Politiken,
Berlingske, Børsen, DR, Altinget, Computerworld, IT Watch, Version 2 samt en lang række andre
special- og fagmedier.

Dansk IT i medierne (skriftlige medier)
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De sociale medier spiller en stadig større rolle for foreningens synlighed. Også på de sociale medier er
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IT Til Alle
Dansk IT har 2019 arbejdet videre med IT Til Alle.
Danmark er ligesom resten af verden midt i en digital og teknologisk omstilling af erhvervsliv og
samfund. Denne omstilling stiller øgede krav til både ledere og medarbejderes teknologiske og
digitale kompetencer og fleksibilitet, og samtidig giver det store udfordringer for den del af
befolkningen, der ikke er inkluderet.
Ligesom PC-kørekortet i 90'erne, som Dansk IT stod bag, dækkede det daværende behov, så er
ambitionen med IT Til Alle (ITTA) at give alle borgere lige mulighed for at tilegne sig basale itkundskaber på en national åben platform, der inkluderer alle eksisterende uddannelsestilbud, til gavn
for erhvervslivet, samfundet og den enkelte borger.
Styrken ved IT Til Alle er ikke mindst, at brugerne møder en platform, hvor kompetenceudviklingen er
målrettet deres specifikke behov, og hvor de selv let kan få et overblik over deres kompetencer via et
særligt barometer.
I sommeren 2019 blev IT Til Alle en del af Teknologipagten. Med støtte fra Teknologipagten skal Dansk
IT's ambitiøse projekt bl.a. være med til at give et massivt kompetenceløft til den cirka en million
danskere, der har svage eller ingen it-kundskaber.
I august 2019 søgte Dansk IT med IT Til Alle Innovationsfondens grand solution ”Digitale teknologier til
kompetenceløft”. Det gjorde vi sammen med et konsortium på ni partnere. Vi gik videre med
ansøgningen, fik feedback og præsenterede løsningen for Innovationsfonden i november måned. På
trods af at ansøgningen ikke blev endelig godkendt i første omgang, var vurderingen, at løsningen
både er relevant og nyskabende. Vi vil i 2020 fortsætte arbejdet med at søge fondsmidler til projektet.
Generelt oplever vi i Dansk IT en øget interesse for IT Til Alle fra både politikere, offentlige
organisationer (ministerier og styrelser), faglige og frivillige organisationer. Vi er derfor overbevist
om, at IT Til Alle er på vej på det danske landkort.
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Kurser for it-professionelle
Dansk IT udbyder 60 forskellige åbne kurser inden for områder som forretningsudvikling,
projektledelse, arkitektur, kommunikation og ledelse.
Økonomien i kursusafdelingen har ikke været lige så positiv som i 2018, som dog også var det bedste
år i afdelingens historie. Økonomisk lå afdelingen i 2019 på niveau med 2017. En af årsagerne til
forskellen er vores TOGAF-certificering, som var vores bedst sælgende kursus i 2018. I 2019 dalede
interessen markant, og indtjeningen blev ikke som forventet.
Bortset fra økonomien har det dog været et godt år med yderst tilfredse kursister og fokus på
udvikling af endnu flere kurser. Vi udvidede porteføljen med mere end 10 nye kurser, og vi startede en
vigtig rejse mod et større udbud af online læring.
Selv om vi så en nedgang i antallet af kursister ifht. 2018, er det stadig det andenhøjeste samlede
antal deltagere nogensinde, vi havde i 2019:
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Netværksgrupper
Vi har i samarbejde med to eksterne konsulenthuse udarbejdet en ny netværksstrategi, hvor fokus er
på kvaliteten af hver netværksgruppe. Herunder facilitatorernes rolle og kompetencer inden for
mødeledelse og rekruttering af nye medlemmer, men i lige så høj grad bibeholdelse af eksisterende
netværksmedlemmer samt et skarpere fokus på udbytte og formål af hver netværksgruppe.
I forlængelse af denne strategi har vi ansat en facilitatoransvarlig, hvis ansvar det er at samarbejde
med facilitatorerne, at gøre udbyttet fra hvert enkelt netværksmøde bedre og at skabe en bedre rød
tråd mellem netværksgruppens formål og ambition og hvert enkelt netværksmøde.
Dansk IT’s netværksgrupper er kendetegnet ved høj faglighed, ved at være fagligt specialiserede
netværk, ved fortrolig og værdifuld sparring og ved grundlæggende at levere alt det, som man ikke
kan google sig til eller få ved uforpligtende meet-ups.
Samtidig er Dansk IT’s netværksgrupper noget særligt ved:
•
•
•

•
•

At være en del af en forening, hvor netværksgruppens medlemmer i kraft af deres
medlemskab har adgang til at deltage i andre aktiviteter.
At udover at være medlem af en faglig specifik netværksgruppe har man mulighed for at møde
andre it-professionelle på tværs af it-fagligheder.
At man som netværksmedlem har adgang til at bidrage til og præge Dansk IT’s øvrige
aktiviteter som f.eks. Meet & Inspire, konferenceprogrammer og foreningens faglige og
politiske udspil.
At Dansk IT’s netværksgrupper er leverandøruafhængige.
At et evt. overskud af netværksprisen går ubeskåret til forenings aktiviteter og formål.

Igen i 2019 inviterede vi alle netværksmedlemmer til en eksklusiv eftermiddag, da vi afholdt Store
Netværksdag 2019 i foråret. Godt 50 medlemmer deltog i arrangementet, som stod på forskellige
oplæg og masser af networking blandt deltagerne.
2019 var året, hvor vi for første gang i flere år bremsede den negative udvikling i antallet af
medlemmer i netværksgrupperne.
Samlet antal netværksmedlemmer
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Certificeringer
I 2019 har vi opstartet en arbejdsgruppe under det advisory board, som arbejder med den nye version
af Dansk IT Arkitektur Foundation. Denne certificering omfavner FDA (afløser for OIO) samt får mere
fokus på praktisk arkitektur. Der er blandt andet fokus på kommunikation og inddragelse af de reelle
beslutningstagere i arkitekturprojekterne, fokus på arkitekturkompetencer frem for arkitekturroller
og flere praktiske opgaver ud fra scenarier.
I arbejdsgruppen sidder fire parter; en underviser, en leverandør, Digitaliseringsstyrelsen samt en
privatperson. Derudover vil flere frivillige blive inddraget i reviews samt udarbejdelse af en
eksamensspørgsmålsdatabase.
Certificeringsafdelingen og kursusafdelingen har sammen lagt en strategi, hvor udvalgte
certificeringer bliver markedsført. Vi glæder os meget til at udbrede en del af certificeringerne til
gavn for de it-professionelle – certificeringer, som endnu ingen andre kursusudbydere har taget til
sig.
Antal leverede eksamener i 2019:
Dansk IT Arkitektur Certificering: 231
ISTQB: 463
EXIN-certificeringer i Norden: 327
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Dansk IT’s persondatapolitik
Det er afgørende, at en forening som Dansk IT er et godt eksempel på, hvordan man indsamler,
opbevarer og beskytter medlemmers, brugeres og kunders data bedst muligt. Dansk IT tilstræber
derfor også altid den optimale gennemsigtighed i forhold til indsamling og anvendelse af persondata.
Hvis du giver personoplysninger til Dansk IT, ønsker vi, at du skal føle dig tryg ved, at vi beskytter dine
data.
Generelt kan det oplyses, at Dansk IT indsamler personoplysninger via hjemmesiden. Hvad enten du er
gæst på vores hjemmeside eller medlem af Dansk IT, så indsamler og behandler vi altid
personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger.
Vi opfordrer til, at du læser hele Dansk IT’s persondatapolitik på dit.dk/persondata
Personhenførbare oplysninger gives kun til tredjepart, hvis det er nødvendigt for at kunne levere den
service eller aktivitet, som den registrerede har tilmeldt sig, og oplysningerne vil af tredjepart alene
blive brugt til det konkrete formål. Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv
har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.
Dansk IT opbevarer altid data på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Vi gemmer dine personlige
oplysninger med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores
sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres
forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
Data kan kun tilgås af medarbejdere i Dansk IT’s sekretariat og deles kun med tredjepart i det omfang,
at det er nødvendigt for at servicere den enkelte registrerede. I de tilfælde har Dansk IT indgået
databehandleraftaler.
Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til
opfyldelsen af formålet. Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret
form.
Du har ret til at få oplyst, hvilke informationer Dansk IT opbevarer om dig. Hvis oplysningerne er
forkerte, har du ret til at få dem rettet. Endelig har du ret til at få slettet oplysninger om dig hos Dansk
IT, såfremt disse oplysninger ikke længere er relevante.
Hvis du mener, at vores politik kan forbedres, er du velkommen til at sende dine forslag til Dansk IT. Vi
vil løbende opdatere vores politik efter gældende vejledninger og lovgivning.
Kontakt Dansk IT’s dataansvarlige:
Navn Mia Jensen
Mail dit@dit.dk
Telefon 33 17 97 74
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Forventninger til 2020
2019 var året, hvor vi for første gang nogensinde nåede op på over 10.000 medlemmer, og hvor
foreningen flyttede hovedkontoret til Vermundsgade i København og samtidig etablerede Dansk IT’s
Medlemshus.
Koncepter, strategier og rammer blev fornyet i 2019. Det er også det, der er udgangspunktet for, at vi
godt kan have høje forventninger til 2020, for mange af de tiltag og initiativer, der prægede 2019,
pegede frem mod 2020.
Vi skal udnytte vores nye medlemshus til at gøre det så let som overhovedet muligt for medlemmerne
at engagere sig i foreningens faglige og politiske arbejde og til at sikre, at vores mange
arrangementer har den optimale kvalitet og de bedst mulige fysiske rammer.
Med næsten 11.000 medlemmer ønsker vi at blive bedre til at målrette aktiviteter og emner til
specifikke medlemssegmenter. En del af dette arbejde handler om, at vi skal lære vores medlemmer
bedre at kende, og derfor vil der i 2020 blive lanceret en medlemsportal, hvor hvert medlem af Dansk
IT har en profil og kan tilkendegive specifikke faglige interesser ved at opdatere sine informationer.
Det vil kunne give vores medlemsaktiviteter yderligere et løft.
Dansk IT er nu klar til at tage hul på et helt nyt kapitel i foreningens lange historie. Det kommer til at
bestå af mange elementer og tiltag, men fælles for dem alle er, at de skal føre til nye og spændende
aktiviteter og tilbud til medlemmerne, og at Dansk IT som forening skal sikre sig en endnu stærkere
position i den offentlige debat om mulighederne og udfordringerne med it og digitalisering.
Dansk IT er moderniseret og styrket, men den grundlæggende mission om at samle, styrke og udvikle
it-brugere og it-professionelles kompetencer og faglighed er den samme, og vores kerneværdier vil
også fremover være de grundpiller, foreningen skal videreudvikles fra: Faglighed, ansvarlighed,
uafhængighed, dialog og troværdighed.
Vi glæder os til at byde alle medlemmer og samarbejdspartnere velkommen i Dansk IT’s Medlemshus,
og vi ser frem til i fællesskab at videreudvikle foreningen i 2020.
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Dansk IT’s bestyrelse i 2019
Lisa Herold Ferbing, formand
Michael Ørnø, næstformand
Line Ørskov, næstformand
Anne Sofie Rosbjerg Touray
Pernille Geneser
Pernille Kræmmergaard
Tine Tuxen Løvstrand
Per Ahlmann Andersen
Henrik Brix
Jacob Hallager
Per Tejs Knudsen

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 itfaglige 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 - Vermundsgade 38A, st. tv. - 2100 København Ø
Tlf: 33 11 15 60 – Email: dit@dit.dk – Web: www.dit.dk
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