Årsberetning
2010 : 11

Kære medlem af DIT
På disse sider finder du DIT’s årsberetning for foreningsåret 2010/11, der løb fra 1. april 2010 til den
31. marts 2011.
Årsberetningen består af to dele. I første del kan du læse formand Klaus Kvorning Hansens forord.
Her opridses de vigtigste begivenheder i foreningsåret, ligesom der kigges frem i det nye år.
Anden del giver overblik over en række af de områder, som DIT særligt har beskæftiget sig med i
løbet af året. Fokus her er dels på foreningens medlemsrettede aktiviteter, dels på foreningens politiske mærkesager.
Vi håber, du har lyst til at læse beretningen og deltage på DIT’s årsmøde og generalforsamling, der
løber af stablen den 26. maj 2011.
Du kan tilmelde dig på www.dit.dk
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Bestyrelsen
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Forord
DIT’s første år – meget godt, men også store udfordringer
Af Klaus Kvorning Hansen, formand
Sidste årsberetning og årsmøde handlede om DANSK IT’s overgang til DIT. Om at foreningen skal
være et relevant tilbud til alle landets it-professionelle. Om mere bredde og mindre eksklusivitet.
Mere it og mindre chef. Hvordan er det første år så gået? Det har på mange måder været et rigtig
godt år, men også et år med rigtig store udfordringer.

Udvidet fokus
Baggrunden for planen om overgangen til DIT var, at bestyrelsen principielt er af den opfattelse, at
DANSK IT bedst lever op til sit formål ved at være mange. Og at tiden derfor var inde til at udvide
foreningens medlemsmæssige afsæt. De første skridt i den retning har vi taget i det forgangne år.

Vi har også lanceret nye produkter som led i overgangen.
Webinarer, som alternativ til de fysiske På-Vej-Hjem møder.
“DIT TV”, hvor vi interviewer mange og forskellige it-folk
om stort og småt, fra bedre it-projektledelse til udviklerens digitale julegaveønsker.
…vi (har) altså taget hul Og ”Specialebørsen”, hvor vi
i samarbejde med landets vipå at forandre os. Ikke deregående it-uddannelsesinsom en revolution, men stitutioner giver mulighed for,
som en evolution
at specialer fra universiteterne
kan offentliggøres. Vi skaber
således opmærksomhed om
de bedste opgaver og bidrager på den måde til videnspredningen på it-området.
Alt i alt har vi altså taget hul på at forandre os. Ikke som en
revolution, men som en evolution. Derfor kan det her godt
tåle en gentagelse, at DIT stadig er en non-profit interesseorganisation, der tilbyder kompetenceudvikling og arbejder
for, at it-faget og anvendelse af it får den centrale placering
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Fotograf: Julie Nymann

Vi lagde ud med segmentet af udviklere og har tilbudt konferencer, kurser og på-vej-hjem møder, der
i højere grad end tidligere har rettet sig mod udviklerne. Mest markant er nok GOTO Copenhagenkonferencen, der finder sted for første gang i maj 2011. GOTO Copenhagen er en international udviklerkonference, som arrangeres i samarbejde med folkene bag JAOO-konferencen i Aarhus, som i
øvrigt har skiftet navn til GOTO Aarhus.

Klaus Kvorning Hansen, formand

på den politiske dagsorden, som det fortjener. Fordi hele vores samfund er så utroligt påvirket af it.
Erhvervsmæssigt, socialt, privat, ja i enhver sammenhæng.

Danmark 3.0 – fra i-land til d-land
Netop den store påvirkning it har - og ikke mindst vil få - på vores samfund, er baggrunden for
igangsættelsen af det mest synlige it-politiske projekt i foreningen i
2010/11: ”Danmark 3.0”. Danmark står, ligesom en lang række andre …et land, hvor digitalisering
lande, over for betydelige udfordringer i disse år. Udfordringer, der er en naturlig del af produkikke mindst er båret af en demografisk udvikling, hvor vi bliver flere
tion, produkter, processer,
ældre og balancen mellem de, der er på arbejdsmarkedet, og de, der
er udenfor, ændres markant. Hvor vores sundhedssystem kommer kommunikation mv.
under pres, bl.a. som følge af et voksende antal kronikere. Og hvor
den fortsatte globaliseringstrend udfordrer vores erhvervsliv og beskæftigelse.
Vi har set på, hvad det er, vi gerne fremadrettet vil sikre og mener, at det kan sammenfattes til:
Uddannelse
Stærke faglige kompetencer hos både den enkelte dansker og i vores forskningsmiljøer
er basale forudsætninger for, at vi kan konkurrere internationalt.
Energi/miljø/klima
Vi ønsker at reducere vores brug og afhængighed af fossile brændstoffer og derigennem reducere påvirkningen af miljøet og klimaet.
Iværksætteri/innovation/beskæftigelse
Det er nødvendigt at styrke innovation og iværksætteri, hvis vi skal bevare og helst
forbedre vores konkurrenceevne og dermed beskæftigelse i en mere og mere globaliseret verden.
Sundhed
Vi vil alle leve sundere og længere og ønsker et sundhedsvæsen med sammenhængende behandlingsforløb, styrket kommunikation og værktøjer til egenbehandling.
Tryghed og sikkerhed
Man skal kunne føle sig tryg i Danmark, hvad enten man færdes på gaden eller på
nettet.
Vi mener, at det vil være tæt på umuligt at nå disse mål, hvis ikke vi formår at udnytte digitaliseringens muligheder i udpræget grad. Sagt på en anden måde, er det nødvendigt, at vi målrettet arbejder
på, at gå fra at være et i-land til at blive et ”d-land”. Dvs. et land, hvor digitalisering er en naturlig del
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af produktion, produkter, processer, kommunikation mv., og hvor borgerne har digitale kompetencer,
der sætter dem i stand til at skabe og formidle ny viden, idéer og produkter digitalt. I d-landet er
lovgivning, regler og værdier baseret på digitale præmisser og understøtter sikring af digitale opfindelser, kopiering, tillid og ledelse,
ligesom lovgivning og regler sikrer den digitale sikkerhed for både
borgere og virksomheder.
Under overskriften ”Danmark 3.0” igangsatte vi i det forgangne år
en debat om den udfordring, der ligger heri. Hvad vil det sige at
være et d-land på de ovennævnte fem områder? Hvilke styrkepositioner har vi, eller bør vi tilstræbe at få, for at blive et ægte d-land?
Og hvilke principper hviler et d-land på, og ikke mindst hvor adskiller disse sig fra de principper, i-lande fungerer ud fra?
Projektet, der har været drevet frem af en styregruppe med (æresmedlem) Ejvind Jørgensen, Per Tejs Knudsen og Peter Pietras, har
i den grad fået startet en nyttig og nødvendig debat, som langt fra
er tilendebragt. Debatten har fundet sted på en seminarrække om
de fem målområder, på en it-politisk åbningsdebat på Christiansborg samt i form af en lang række debatindlæg og artikler om emnet og med udgivelsen af projektets første rapport i februar 2011: ”Hvornår springer Danmark ud som d-land?”. Endelig, men ikke
mindst, har projektet sin helt egen hjemmeside (www.danmark3nul.dk), hvor man har kunnet følge
og deltage i debatten.
Debatten er langt fra tilendebragt, men fortsætter, og jeg vil her gerne opfordre dig til at deltage. Gå
ind på hjemmesiden og giv dit besyv med. Eller tag fat i os og kom med gode ideer eller forslag til
initiativer, der kan støtte op om debatten.

Bedre sundheds-it
Som nævnt er vores sundhedsvæsen under pres. Her kan og bør sundheds-it, efter foreningens opfattelse, i langt højere grad bidrage til at øge effektivitet og service i væsenet. Det kræver en markant
stærkere styring af it-udviklingen og en stærk forankring i de organisationer, der skal bruge it samt
ikke mindst en stærk ledelse af de forandringer, som fuld digitalisering indebærer i sundhedsvæsenet.

En kultur, der i dag desværre ikke
På den baggrund fremsatte DIT i maj 2010 et sæt anbefalinger ses at være fremherskende særlig
til bedre sundheds-it: 4 holdninger og 11 anbefalinger til en mange steder i sundhedsvæsenet.
bedre styring af it i sundhedsvæsenet.
Anbefalingerne ser naturligt på klassiske it-styringsmæssige discipliner i en sundhedsmæssig kon-
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tekst, men forholder sig også til ikke-it-relaterede forhold af betydning i denne sammenhæng. Til
disse hører fremme af en kultur i sundhedsvæsenet, der understøtter udnyttelse af erfaringer og
teknologier fra andre sygehuse, så innovationer udnyttes og ikke skal genopfindes. En kultur, der i
dag desværre ikke ses at være fremherskende særlig mange steder i sundhedsvæsenet.

De store udfordringer i 2010/11
Jeg nævnte indledningsvis, at 2010/11 også har været et år med meget store udfordringer. Ja, det
har faktisk været rigtig træls at være aktør på konference- og kursusmarkedet i det seneste år. Finanskrisen fik mange private virksomheder til at holde kraftigt igen med efteruddannelse, og siden
medio 2010 har den offentlige sektor også holdt mærkbart igen. Hvor vi i krisens første fase således
ikke blev så hårdt ramt, som man måske kunne have frygtet, så har 2010/11 altså været et rigtigt
hårdt år. Det er ikke en udvikling, der har ramt DIT alene, men derimod hele markedet.
Som følge heraf kommer vi ud af 2010/11 med et betydeligt underskud. Budgettet for 2010/11 udviste i forvejen et underskud på mere end kr. 2 mio. som følge af investering i vores projekt Markant
Medlemsudvikling, og årets resultat vil formentlig (regnskabet foreligger ikke i skrivende stund) ende
på et underskud, der er omkring dobbelt så stort.
Set i bagklogskabens lys havde vi nok fordelt vores investering i fremtiden anderledes. Ikke fordi vi
tvivler på, at der skal investeres, men det er bare ikke en god cocktail at investere betydeligt i en tid,
der har vist sig at indebære et stort markedsmæssigt pres på basisforretningen.

Ændret Computerworld-aftale
Efter mange år med et godt samarbejde med IDG om distribution af Computerworld til (alle) foreningens medlemmer, besluttede bestyrelsen ultimo 2010 at ændre på aftalen.
På baggrund af en samlet vurdering af det trykte Computerworlds værdi for medlemmerne og foreningens omkostninger forbundet med at stille det til rådighed, var det bestyrelsens opfattelse, at
Computerworld bør være et aktivt tilvalg for de, der synes det er attraktivt, ligesom f.eks. deltagelse i
en af foreningens konferencer. Og ligesom konferencerne mod en konkret merbetaling herfor. Siden
1. marts 2011 har Computerworld derfor ikke længere været en forudbetalt del af DIT-medlemskabet, men kan tilkøbes med næsten 50% rabat ift. den faste abonnementspris.
Jeg skal ikke skjule, at jeg var lidt spændt på, hvordan ændringen af Computerworld-aftalen ville blive
opfattet blandt medlemmerne. Vi havde talt med mange medlemmer inden aftalen blev ændret,
men alligevel. Jeg er derfor glad for at kunne konstatere, at reaktionen har bekræftet det rigtige i at
ændre aftalen.
Det betyder ikke, at der blandt medlemmerne ikke er nogle, der synes, at det trykte Computerworld
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har været en væsentlig del af medlemskabet og derfor, at der er tale om en ændring i uheldig retning.
Det generelle billede er dog, at medlemmerne har udvist forståelse for beslutningen og givet opbakning til overgangen til at lade Computerworld være et aktivt tilvalg.

Fortsat investering i fremtiden
Da vi sidste år lancerede overgangen fra DANSK IT til DIT og den investering i foreningens fremtid, der
følger hermed, gav jeg udtryk for, at jeg var overbevist om, at DIT vil blive attraktiv for alle landets
it-professionelle. Og at investeringen vil tjene sig ind på den lange bane. Det seneste års sure konference- og kursusmarked har ikke givet gode forudsætninger herfor, og det må i dag stå klart, at vi må
være lidt mere tålmodige end vi har lyst til, hvad angår realiseringen af vores ambitioner.
Jeg skal i den forbindelse ikke skjule, at vi i bestyrelsen har spurgt os selv, om vi tog fejl. Efter grundige
drøftelser, og herunder også under indtryk af de mange positive reaktioner, vi har fået på arbejdet
med at udvikle foreningen, er vi i bestyrelsen imidlertid fortsat af den overbevisning, at det er rigtigt
at søge at skabe en forening for alle landets it-folk. Det ændrer et surt konference- og kursusmarked
ikke på. Men de kommende år vil til gengæld vise, om vi bør basere vores konference- og kursusvirksomhed på andre forretningsmodeller end i dag. Det er i hvert fald ikke selvsagt, at vi blot vender
tilbage til situationen før krisen, når vi engang er kommet på den anden side af den. Derfor vil bestyrelsen i de kommende år have særlig
…med foreninger er det jo
fokus på, om forretningsmodellerne for vores forskellige aktiviteter er
som med meget it. Værdien
de rigtige.

vokser med brugen.

Alt i alt har 2010/11 været et utroligt spændende år. It-politisk
spændende med Danmark 3.0-projektet. Foreningsmæssigt spændende med overgangen fra DANSK
IT til DIT. Og forretningsmæssigt (lidt for) spændende ift. at manøvrere på et udfordrende marked.
Mange medlemmer har ikke blot deltaget i foreningens aktiviteter i det forgange år, men har også
bidraget hertil. Og med foreninger er det jo som med meget it. Værdien vokser med brugen. Jeg
håber derfor, at du vil undersøge mulighederne for at bruge DIT mere i 2011/12 end du gjorde sidste
år. Til gavn for foreningen, men endnu mere til gavn for dig selv. Og så håber jeg også at se dig til
DIT’s årsmøde den 26. maj, hvor vi sætter fokus på Danmarks strukturelle udfordringer i et digitalt
perspektiv.
Tak for 2010/11!

Klaus Kvorning Hansen
Formand
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DIT’s uddannelsestilbud
Gratis på-vej-hjem møder
Networking og fagligt input
I foreningsåret har DIT afholdt 36 gratis møder. Blandt de mest velbesøgte var på-vej-hjem møderne
”Glad agil projektledelse”, ”Fusion af Koncern-it organisationer” og ” It-arkitektens rolle”.
Møderne er arrangeret i et tæt samarbejde med DIT’s fagråd og forskellige netværk samt andre
interesserede. Det sker for at sikre en høj faglig relevans og kvalitet. De gratis møder omhandler
emner af både teknisk og mere ledelsesorienteret karakter,
hvor eksperter deler ud af deres viden, ligesom der lægges
op til debat og networking blandt deltagerne.

Konferencer
Internationale eksperter
DIT har i det seneste år afholdt 25 konferencer, der
emnemæssigt har spændt fra IT Governance og PRINCE2 til
it-sikkerhed.
Med flere end 200 deltagere var konferencen ”IT i den offentlige sektor” årets mest velbesøgte. Andre populære konferencer var ”IT-sikkerhed” og ”IT-jura”.
Flere internationale eksperter var at finde blandt talerne på årets konferencer. Blandt andre den internationale Gartner-topchef Peter Søndergaard. Han fortalte på konferencen ”IT Challenges”, hvad
der kendetegner de mest vindende leverandører og brugere af cloud. På it-sikkerhedskonferencen
optrådte blandt andre den finske sikkerhedsekspert Mikko Hyppönen fra F-Secure.

Certificeringer
Få bevis på dine kompetencer
DIT byggede i 2010 videre på vores egenudviklede certificeringsmodeller, Lean it-processer og
it-arkitektur. For begge områder foreligger en opdeling på tre niveauer, hvor Foundation - det
grundlæggende trin - blev lanceret i 2009. Med tilgangen af nye kursusudbydere fortsætter udviklingen af de næste certificeringstrin, i første omgang Lean it-processer Practitioner, samt to af tre nye
arkitekturgrene, Enterprise Arkitektur og Systemarkitektur.
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Ud over certificeringer i it-arkitektur og Lean it-processer leverer DIT fortsat it-professionelle certificeringer i ITIL® og ISTQB (softwaretest). Sidstnævnte er ligeledes vokset i omfang, således at softwaretestere i dag kan tage eksamener i ISTQB Advanced Test Manager og Advanced Test Analyst hos
DIT.

Nye kurser
Tekniske kurser på programmet
DIT tilbyder kurser inden for områder som arkitektur, kommunikation, projektledelse, forretningssystemer, udvikling, sikkerhed, coaching og ledelse.
Blandt årets nye kurser er et ledelsesbaseret coaching-kursus
samt et nyt fire dages kursusforløb inden for procesoptimering Lean it-processer – Practitioner.
DIT er desuden begyndt at udbyde en lang række tekniske kurser
for udviklere i samarbejde med bl.a. 4D Konsulenterne A/S. Som
medlem får du rabat, hvis du tilmelder dig gennem DIT. Vi udbyder blandt andet kurser inden for Adobe, SharePoint Server
2010 og SQL Server 2008.
DIT lancerede desuden i 2010 en række ISO-kurser, der giver redskaberne til, hvordan man kan forberede sig på ISO 27001:2005, der er på vej til at blive en de-facto it-sikkerhedsstandard i det meste
af Europa.

Netværk
Danmarks største mødested for it-professionelle
DIT har 42 it-professionelle netværk med flere end 900 aktive medlemmer. Emnemæssigt spænder
netværkene fra projektledelse, lean-it, it-sundhed, it-jura, it governance til drift & service management.
Ud over fire årlige møder, får man som medlem af et DIT-netværk også mulighed for at deltage på
DIT’s årlige netværksdag, der i 2010 bød på oplæg om grøn it, effektivisering, projektledelse, og
Cloud Computing samt debatter og workshops på tværs af netværk. Hovedtaler var Soulaima Gourani, virksomhedsrådgiver, forfatter og foredragsholder. Netværksdagen er åben for alle, men er kun
gratis for medlemmer af DIT’s kompetence- og strategiske netværk.
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Webinarer
Online konferencer
I foreningsåret er der blevet afholdt fire gratis online konferencer for DIT-medlemmer. Det mest
velbesøgte var ISO 27001, der gav en introduktion til den nye it-sikkerhedsstandard.

Gratis årsmøde
Networking, underholdning og fagligt input på én dag
Et af DIT’s mange tilbud er den gratis årskonference, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. I 2010 blev konferencen afholdt i CinemaxX biografen i København. Omkring 300 deltog i
arrangementet, der blandt andet bød på oplæg af fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, Future Navigator, og af Executive Vice President Christian Iversen, Lego.

Grøn it priser
Danmarks bedste grønne løsninger
Årsmødet 2010 dannede også rammen om ”Grøn it-priserne 2010”, som blev uddelt af videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Priserne
for Danmarks bedste grønne it-løsninger gik til
Domstolsstyrelsen for at indføre retsmøder på
video og til GreenWave Reality for at muliggøre
overvågning og styring af hele hjemmets energiforbrug.
Også i 2011 har DIT i samarbejde med Videnskabsministeriet og IT-Branchen belønnet de
bedste grønne it-løsninger. I år gik strategiprisen
til Københavns Universitet for at afkøle sine servere ved fordampning af vand. Innovationsprisen gik til Greentech Solutions, der har udviklet en
boks, som kan flytte virksomheders elforbrug til det billigste tidspunkt på døgnet og øge anvendelsen
af vindenergi.

Årets ildsjælspris
Ekstraordinær indsats
DIT uddelte på årsmødet 2010 også foreningens ildsjælspris. Prisen gives til en person, der har udført
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en ekstraordinær og engageret indsats for at fremme de tanker og ideer, der ligger bag DIT. Prisen
gik i år til Palle H. Sørensen bl.a. for hans mangeårige virke som formand for fagrådet for it-sikkerhed.
Palle H. Sørensen er til daglig centerleder i IT- og Telestyrelsen.

Nyt ekspertforum for udviklere
Danmarks bedste udviklere
DIT har etableret et nyt ekspertforum, der tæller udviklere, der alle har stor erfaring med udvikling
af store digitale projekter i såvel offentlige som private virksomheder. Det nye udviklerforum skal
være med til at vise, hvordan udviklerne gør en forskel i samfundet og hermed være med til at gøre
udvikler-professionen endnu mere anerkendt.

Ny hjemmeside
Mere indhold
DIT har fået ny hjemmeside. Ud over nyt design er der kommet mere indhold - flere artikler samt en
specialebørs, hvor studerende deler deres viden med andre it-professionelle, ligesom virksomheder
her kan hente inspiration. Blandt andet kan man på specialebørsen finde opskriften på et simuleringsværktøj, der lærer tandlægestuderende at behandle visdomstænder, en webservice, der gør det
muligt for kite- og windsurfere at finde de mest optimale vejrforhold og en model, der kan forudsige
proteiners 3D-struktur.

DIT’s mærkesager
Stort behov for bedre styring af sundheds-it
Anbefalinger
Der bruges milliarder på sundheds-it, men der mangler styring og fælles
mål for, hvordan it kan skabe sammenhængende patientbehandling på
tværs af stat, region, kommuner og lægepraksis.
Det var et af budskaberne i den rapport, som DIT’s udvalg for sundheds-it
lancerede maj 2010, og som rejste en debat på flere it-medier, ligesom
indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder på et DK3.0-møde tilsluttede sig rapportens hovedkonklusioner.
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Stort potentiale i bedre it-færdigheder
Mindre besvær, økonomiske besparelser og administrative lettelser
39 procent af danskerne mener ifølge rapporten Det digitale Samfund 2010 fra Danmarks Statistik, at
de i høj eller i nogen grad har behov for at få styrket deres it-færdigheder i relation til deres arbejdsliv.
Blandt andet derfor har DIT iværksat flere projekter, der skal forbedre danskernes it-færdigheder.
Blandt andet har vi i det sidste år samarbejdet med Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling (SCKK) om at styrke de statsansattes it-færdigheder. Det sker via det særlige uddannelseskoncept, DO-IT®, der hurtigt og præcist kan afdække medarbejdernes it-kompetencer på grundlæggende
niveau. Hermed er det muligt at sætte ind med uddannelse på lige netop de områder, hvor den enkelte medarbejder har brug for at blive bedre.
Samme koncept arbejder DIT for at udbrede i kommunerne.
Foreløbig har Fredensborg Kommune lagt sig i spidsen ved som
den første kommune at tilbyde samtlige ansatte det digitale
sundhedstjek (DO-IT) i kombination med efteruddannelse.
DIT gør ikke kun en indsats for at styrke it-færdighederne på arbejdspladsen. I samarbejde med AOF og Netop er DIT således
i færd med at lancere en række kurser under navnet e-Borger,
hvor it-begyndere får mulighed for at modtage it-undervisning
og efterfølgende få bevis på de erhvervede it-færdigheder.
Formålet er at få it-begyndere op på et sådant niveau, at de
kan bruge en computer, herunder internet, e-mail, offentlige hjemmesider og andre online-tjenester.
Kurserne bygger på det internationale koncept, e-Citizen, som DIT har oversat og tilpasset til danske
forhold.
DIT arbejder også for, at it-færdigheder kommer højere op på den politiske dagsorden. Det sker
blandt andet via medierne, hvor vi har haft held til at sætte fokus på emnet i dagblade og fagblade
under overskrifter som ”Danskernes it-færdigheder bekymrende ringe”, Børsen, ”De ældre skal med
på it-vognen”, Børsen, ”Vi kan spinde guld på bedre it-færdigheder”, Berlingske Tidende, og ”Stort
potentiale i it-løft for alle ansatte”, bladet Kommunen.

Hvordan bliver Danmark et d-land?
Projekt Danmark 3.0
Ligesom masseproduktionen i sin tid skabte højkonjunktur i de industrialiserede lande, vil digitaliseringen skabe nye vindernationer i form af gennemdigitaliserede lande – d-lande. Disse lande vil
overhale industrilandene som markedsførende. Men, hvis vi skal udnytte digitaliseringens store po-
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tentiale, kræver det, at vi organiserer samfundet på helt andre måder end i dag. Sådan lyder det i et
debatoplæg, som DIT’s Danmark 3.0-projekt lancerede februar 2011. Hent debatoplægget “Hvornår
springer Danmark ud som d-land?” på http://bit.ly/d-land.
Debatoplægget er den foreløbige kulmination på Danmark 3.0-projektet, der blev sat i søen med det
formål at rejse en diskussion af de konsekvenser, digitaliseringen vil have for det danske samfund og
de strategier, som kan sikre, at Danmark springer ud som d-land.
Arbejdet frem til debatoplægget har omfattet mange typer af aktiviteter - herunder fem temaarrangementer med fokus på 1) energi, miljø og klima,. 2) sundhed,. 3) tryghed og sikkerhed i samfundet,. 4) uddannelse og forskning, og 5) innovation, iværksætteri og beskæftigelse
Hertil blev der etableret en it-tænkergruppe og afholdt en it-politisk åbningsdebat på Christiansborg.
Flere end 500 personer - både privatpersoner, embedsfolk, journalister, politikere og ministre, har
deltaget og bidraget til arbejdet på forskellig vis. Og der er produceret et stort antal artikler, blogs,
radioudsendelser, videoindslag mv., som er samlet på projektets website: www.danmark3nul.dk.

Fjern ågerpriser på datatrafik i udlandet
Politikerne må på banen
Priser, der kan være over 100 kr. per MB data i udlandet, er alt for dyrt, mener DIT. Fra mange DITmedlemmer lyder det, at virksomhederne bruger mange ressourcer på at spærre for mobildata i
udlandet, kontrollere regninger og oplyse medarbejderne. Konsekvensen er, at man er langt fra at
udnytte teknologien optimalt – til åbenlys skade for de rejsende medarbejderes mobilitet og produktivitet. Også for almindelige ferierejsende danskere hæmmer datapriserne brug af net og mail. DIT
har i årets løb opfordret både telebranchen og politikerne til at gribe kraftigere ind mod teleselskabernes høje udlandspriser på data.

Analyser fra DIT
IT i Praksis® 2010
Temperaturen på it-Danmark
DIT og Rambøll Management udgiver hvert år rapporten ”IT i praksis”, der afdækker, hvordan det
står til med brugen af it i den offentlige og private sektor. I år kunne rapporten blandt andet vise, at
danske virksomheder igen begynder at satse på vækst. Således viste rapporten, at 55 procent af de

14

største, private danske virksomheder i 2010 har en strategi, der satser på vækst frem for konsolidering. I 2009 havde kun 46 procent af virksomhederne fokus på vækst. Til sammenligning havde 75
procent vækststrategier i 2008.
Et andet hovedbudskab i IT i Praksis 2010 var, at halvdelen af de største danske virksomheder ikke
tror på cloud computing. Det skyldes blandt andet, at leverandørerne ikke har overbevist virksomhederne om, at sikkerheden er tilstrækkelig. Ligesom visse sektorer er underlagt lovgivning, der besværliggør brug af Cloud Computing.
Undersøgelsen viste også, at i virksomheder, hvor bestyrelsen aktivt følger med i it-investeringerne,
og dermed har it på dagsordenen, skabes der større resultater. Bestyrelsens opmærksomhed på it
sikrer, at it adresseres på det rette niveau, så indsatsen for it bliver set i sammenhæng med øvrige
væsentlige temaer i virksomheden. Det er med til at skabe opmærksomhed om it’s betydning, og at
der bruges flere ledelsesressourcer og mere energi på it.
Dette er budskaber som DIT har sat fokus på i pressen, ligesom flere af vores konferencer og kurser har givet konkrete bud på, hvordan man kan tackle mange af de udfordringer, som rapporten
afdækker.

It-chef-undersøgelser
Ekspert-panel
DIT har i foreningsåret gennemført to undersøgelser i foreningens it-chef-panel.
Første undersøgelse blev gennemført foråret 2010 og afdækkede, hvordan krisen havde sat sine spor
i it-afdelingen fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010. Undersøgelsen viste, at it-chefer fra små
virksomheder forventer større stigninger i it-investeringerne end deres kollegaer i de store virksomheder. Godt 18 procent af it-cheferne i de små virksomheder forventer stigninger i it-investeringerne
på mere end 10 procent, mens kun ca. 8 procent af it-cheferne i de store virksomheder forventer
stigninger af denne størrelsesorden.
Årets anden it-chef-undersøgelse blev gennemført december/januar 2010/11 med det formål at
afdække, i hvor stort omfang danske virksomheder oplever industrispionage samt angreb mod basis
it-infrastruktur og produktionssystemer, som fx ”Stuxnet” angrebet. Blandt resultaterne var, at hver
fjerde danske virksomhed har været udsat for virusangreb, der går efter at lamme basis it-infrastruktur eller produktionssystemer. Kun lidt over halvdelen har dog taget særlige forholdsregler mod
disse trusler.
Begge undersøgelser fik god eksponering i medier som Børsen, Radioavisen og i it-medierne.
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I denne folder kan du læse DIT’s
årsberetning for 2010/11
DIT tilbyder blandt andet:

•

Gratis på-vej-hjem-møder

•

Gratis webinarer (online konferencer)

•

Gratis årskonference

•

Konferencer målrettet it-professionelle med medlemsrabat

•

Kurser for it-professionelle med medlemsrabat

•

Bøger for it-professionelle med medlemsrabat

•

Flere end 40 netværk for it-professionelle - mere end 900 itprofessionelle er allerede medlem

•

Certificeringer for it-professionelle

•

Web-communitiet Talk´n´it - mød flere end 960 it-professionelle

- herudover arbejder DIT for, at it-faget og anvendelse af it
får den centrale placering på den politiske dagsorden, som det
fortjener.

Bredgade 25 A I DK 1260 København K
Tlf: 3311 1560 I dit@dit.dk I www.dit.dk

