Årsberetning
2016/17

Kære medlem af DANSK IT
DANSK IT’s årsberetning dækker foreningsåret 2016/17, der går fra den 1. april 2016 til den 31.
marts 2017.
I den første del af beretningen kan du læse formand Carsten Nørgaards forord. Her opridser han de
vigtigste begivenheder i løbet af foreningsåret og fortæller om, hvordan DANSK IT ønsker at udvikle
sig som forening.
I den anden halvdel kan du får et overblik over de områder, som DANSK IT særligt har beskæftiget
sig med i året.
Der er mulighed for at høre mere om de områder, som er beskrevet i beretningen, når DANSK IT
den 31. maj 2017 afholder generalforsamling og årsmøde.
Du kan tilmelde dig årsmødet og efterfølgende generalforsamling på www.dit.dk
Vi håber, at du har lyst til at deltage.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Poul Erik Rasmussen, adm. direktør, Flex Professional Consultants
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Direktion

Rikke Hvilshøj direktør, DANSK IT
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DANSK IT skal udvikle sig som
en forening, der bygger på
medlemmernes engagement
af Carsten Nørgaard, formand, DANSK IT

Fagligheden i DANSK IT’s tilbud skal fastholdes og fortsat styrkes.
Og så skal foreningen blande sig mere i den politiske debat om it
og digitalisering, ligesom der skal være bedre mulighed for at være
frivillig, netværke og dele viden.
Det var hovedkonklusionerne i DANSK IT’s medlemsundersøgelse,
som blev gennemført i foråret 2016, og det er de områder DANSK IT
har arbejdet med at udvikle i foreningsåret. Blandt andet med afsæt
i en række nye pejlemærker for foreningen.
Ikke mindst skal DANSK IT udvikle sig som en forening, der bygger på
et fagligt engagement blandt medlemmerne.
Med fire udvalg, der arbejder med it-politik og syv fagråd, der
bidrager med at udvikle tilbud som konferencer, anbefalinger og
gode råd til andre it-professionelle, har DANSK IT et godt fundament
for at styrke og udbygge fagligheden med afsæt i medlemmernes
viden og engagement.

Carsten Nørgaard, formand

Det skal være nemmere at engagere sig
Det fundament skal udbygges. Derfor har DANSK IT i årets løb
igangsat flere tiltag, der skal gøre det nemmere for medlemmer at
være frivillig, netværke og dele viden.

Der er blevet skruet op for antallet af DANSK IT’s på-vej-hjem møder.
I foreningsåret har det været muligt for medlemmer af DANSK IT at
deltage gratis på 68 på-vej-hjem møder. Flere end 1.600 har deltaget
på disse møder, hvilket er tæt på en fordobling af deltagerantallet
i forhold til sidste år. Fremgangen skyldes primært, at langt flere
medlemmer har fået bedre adgang til på-vej-hjem møderne, da
mange af møderne også afholdes som webinarer.
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For at give de unge bedre mulighed for at engagere sig har DANSK IT
etableret et ambassadørkorps for studerende. Ambassadørkorpset
har allerede afholdt et hackathon, hvor 25 unge hen over en
weekend med afsæt i en række cases udfordrede den måde, det
offentlige Danmark gør tingene på i dag. Tre hold gik videre til finalen,
som blev afviklet foran et publikum på 1.500 deltagere på DANSK IT’s
konference Offentlig digitalisering i Musikhuset Aarhus.
Og netop det er et godt eksempel på, hvordan medlemmernes faglige
engagement i langt højere grad end tidligere skal kunne genfindes
i DANSK IT’s mere kommercielt rettede aktiviteter. Med flere end
1.500 deltagere satte Offentlig digitalisering deltagerrekord med langt
over 200 i forhold til året før. Men konferencen trak ikke kun mange
deltagere. Den trak også flere af DANSK IT’s foreningsaktiviteter frem
i lyset.

“

Ud over ambassadørkorpsets
aktiviteter var et helt
konferencespor dedikeret til
digitalt lederskab. Et område,
som en tænketank under DANSK
IT’s Danmark 3.0-projekt har
arbejdet med det sidste år, og
som i starten af 2017 førte til
udgivelsen af bogen ”Ledelse i
d-land”.

”

“

Med flere end 1.500 deltagere
satte Offentlig digitalisering
deltagerrekord med langt over
200 i forhold til året før.

”

Ud over ambassadørkorpsets aktiviteter var et helt konferencespor
dedikeret til digitalt lederskab. Et område, som en tænketank under
DANSK IT’s Danmark 3.0-projekt har arbejdet med det sidste år, og
som i starten af 2017 førte til udgivelsen af bogen ”Ledelse i d-land”.
Bogen, der er skrevet af Ejvind Jørgensen, Peter Pietras og Per
Tejs Knudsen, som udgør styregruppen for Danmark 3.0-projektet,
beskriver blandt andet gennem interviews med topledere, hvordan
digitaliseringen udfordrer lederroller og giver et bud på centrale
ledelseskompetencer, man må mestre som leder i en digitaliseret
verden.
Også det nye kodeks for kunde-leverandørsamarbejdet for statslige
it-projekter, som DANSK IT har bidraget til sammen med en række
andre organisationer, blev diskuteret på konferencen.
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I skrivende stund er DANSK IT også i færd med at etablere to nye
ekspertgrupper med medlemmer af DANSK IT. Den ene gruppe skal
undersøge hvilke områder, der ikke egner sig digitalisering. Den
anden gruppe skal undersøge de største sårbarheder i tingenes
internet i hjemmet. De to grupper skal stille deres viden til rådighed
for DANSK IT, politikere, medier og andre it-professionelle.
Arbejdet i grupperne vil være problemorienteret. Det betyder,
at grupperne som udgangspunkt nedlægges, når problemet er
løst, med mindre grupperne vælger at arbejde videre med andre
problemstillinger.
Etableringen af de to grupper skal derfor ses som set supplement
til foreningens faste udvalg og fagråd, der yder en stor indsats i
foreningen.

“

DANSK IT’s udvalg for It i den
offentlige sektor har udgivet
publikationen ”Anbefalinger
til lovgivning i det digitale
samfund”, der beskriver hvad
der skal til for at gøre relevant
lovgivning digitaliseringsparat...

”

Spot på digital dannelse og
digitaliseringsparat lovgivning

I foreningsåret har DANSK IT’s udvalg for It i den offentlige sektor
udgivet publikationen ”Anbefalinger til lovgivning i det digitale
samfund”, der beskriver hvad der skal til for at gøre relevant
lovgivning digitaliseringsparat. I forlængelse af udgivelsen er der
blevet fulgt op med møder med ministre, folketingspolitikere
og embedsmænd, ligesom der er sat fokus på området gennem
debatindlæg i pressen.

“

Udvalget for digitale
kompetencer har i 2016
sat en stærk dagsorden om
digital dannelse.

”

Udvalget for digitale kompetencer har i 2016 sat en stærk
dagsorden om digital dannelse. Sidste foreningsår udgav udvalget
”Anbefalinger til styrkelse af digitale kompetencer”. Med afsæt i
anbefalingerne har udvalget sammen med Foreningen for Højskoler
i Danmark afholdt et ”Folkeråd” på Rødding Højskolen, en høring
på Christiansborg om digital dannelse samt sat digital dannelse til
debat på Folkemødet på Bornholm.
Arrangementerne var velbesøgte og dannede afsæt for flere
debatindlæg og presseomtaler, hvor DANSK IT blandt andet satte
fokus på, at Danmarks lange tradition for folkeoplysning skal
udnyttes til at klæde danskerne bedre på til at tage kontrol over
deres eget liv i den digitale verden.
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Udvalgets overordnede ambition er et ønske om at sikre, at vi som
borgere – også i det digitale samfund - er myndige, kompetente,
aktive, kritiske og deltagende demokratiske borgere, og det kræver
nye kompetencer. Et andet budskab fra DANSK IT er, at digital
dannelse er en samfundsopgave – og fx ikke kun en opgave for
folkeskolen. Det kræver derfor et engagement bredt i civilsamfundet
og i vores foreningsliv.
Udvalget for digitale kompetencer rammer med sit projekt hermed
ind i en højaktuel problemstilling om, hvordan digitaliseringen
både giver en masse muligheder for at styrke demokratiet og vore
relationer med andre, men også udfordrer demokratiet og retten
til privatliv. Det sidste eksemplificeret ved mange sager om falske
nyheder, hacking og personfølsomme oplysninger, der kommer i
uønskede hænder.

“

Der er blevet skruet op for antallet
af DANSK IT’s på-vej-hjem møder. I
foreningsåret har det været muligt for
medlemmer af DANSK IT at deltage
gratis på 68 på-vej-hjem møder.
Flere end 1.600 har deltaget på disse
møder, hvilket er tæt på en fordobling
af deltagerantallet i forhold til sidste
år.

Udvalget har med sin publikation ”Anbefalinger til styrkelse af
digitale kompetencer” beskrevet, hvilke kompetencer alle danskere
bør have for at kunne agere kompetent i denne verden.

DANSK IT’s fagråd udvikler konkrete værktøjer
Fagrådet for It og jura har i året ydet en kæmpe indsats sammen
med IT-Branchen og Danske IT-advokater i at udvikle den første
standardaftale for it-drift til mindre og mellemstore virksomheder.
DANSK IT er overbevist om, at dette arbejde kan være med til
reducere omfanget af konflikter mellem kunde og leverandør, da de
to parter nu har et fælles afsæt, når de skal indgå en aftale.
Fagrådet for strategi og ledelse har udgivet en vejledning til at
lægge en it-strategi. En publikation som mange medlemmer
har downloadet fra hjemmesiden. Også fagrådet for
Informationssikkerhed har været meget aktivt i løbet af året. Både
med at arrangere den store årlige it-sikkerhedskonference - som
kunne fejre 30 års jubilæum - og med at bidrage med gode råd til
Forbrugerrådet Tænk’s store forårskampagne ”Sikker, når du klikker”.

”
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Nyt samarbejde om etisk brug af data
I DANSK IT er vi overbeviste om, at dagsordener om dataetik og
privacy kun vil blive større i de kommende år, og her vil DANSK
IT gerne være en stærk stemme og aktør. Derfor har vi indgået et
samarbejde med tænkehandletanken DataEthics om at styrke fokus
på brugen af data og sikre, at den digitale infrastruktur tager hensyn
til og beskytter individet.
Med samarbejdet er DataEthics danske medlemsdel blevet del af
DANSK IT. Det betyder, at vi i fællesskab vil udgive white papers om
privacy, afholde en årlig europæisk konference samt på-vej-hjemmøder. Med samarbejdet får man som medlem af DANSK IT hermed
gode muligheder for at få viden om emnet og engagere sig i de
dataetiske problemstillinger.

“

Der skal skabes større rum for
faglige fællesskaber sådan, at det i
højere grad er medlemmerne, der
bidrager til såvel vores politiske som
mere kommercielle aktiviteter.

”

Forening før forretning

DANSK IT har i dag en god pallette af konferencer, kurser, netværk
og certificeringer. I dag udspringer flere af disse tilbud af et stykke
arbejde som aktive medlemmer har lagt i DANSK IT.
Dette frivillige arbejde er af stor værdi. Det sikrer høj faglighed og
troværdighed, når det er it-professionelle, der står bag medlemstilbud. Det frivillige engagement i DANSK IT skal derfor styrkes. Der
skal skabes større rum for faglige fællesskaber sådan, at det i højere
grad er medlemmerne, der bidrager til såvel vores politiske som
mere kommercielle aktiviteter.
Vi er selvfølgelig klar over, at frivillige ikke kan bidrage til alle
foreningens aktiviteter. Men på de områder, hvor der eksisterer
medlemmer, som har tid og lyst til at lægge et stykke arbejde, skal
der være bedre mulighed for at engagere sig. Foreningen skal med
andre ord før forretningen.
I dette foreningsår har DANSK IT taget de første skridt i den retning. I
det næste foreningsår er mere i vente.
På årskonferencen den 31. maj 2017 kan du høre mere om fremtiden for DANSK IT.
Jeg håber vi ses.
Carsten Nørgaard
Formand
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Om DANSK IT

DANSK IT har flere end 7.000 medlemmer og er hermed landets
største uafhængige interesseorganisation for it-professionelle.
Udover at være en naturlig deltager i debatten om digitaliseringen
tilbyder DANSK IT også en bred vifte af kompetencegivende
aktiviteter som netværk, konferencer, kurser og på-vej-hjem-møder.
DANSK IT er desuden certificerende myndighed for en lang række
internationalt anerkendte it-uddannelser for såvel it-professionelle
som it-brugere.
DANSK IT adskiller sig fra andre it-organisationerne i Danmark ved
at arbejde uafhængigt af leverandører samt politisk tilhørsforhold,
fagforenings- eller brancheforeningsinteresser.

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 mindst for den enkelte
borger og samfundet.
DANSK IT’s vedtægtsbestemte formål 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
Organisation
DANSK IT er organiseret med en bestyrelse, syv fagråd, fire udvalg
samt et sekretariat, der arbejder med konferencer, netværk,
politik, kompetenceudvikling, certificering, kommunikation og
medlemsservice.
DANSK IT’s fire politiske udvalg består af et udvalg for it i den
offentlige sektor, et udvalg for sundheds-it, et udvalg for digitale
kompetencer og et erhvervsudvalg.
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.
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I foreningsåret har udvalget blandt andet offentliggjort en
publikation med anbefalinger til, hvordan lovgivning og ikke mindst
lovgivningsprocessen kan gøres digitaliseringsparat.
Det er DANSK IT’s opfattelse, at de digitale redskaber vi råder over
i dagens samfund, kan være med til at sikre større retssikkerhed,
større gennemsigtighed, bedre borgerservice og mulighed for
effektiviseringer. Men det kræver, at vi får tilpasset lovgivningen.
Ikke fordi de digitale rammer skal bestemme det politiske
beslutningsrum, men fordi digitaliseringen giver en hel anden værdi
i at tænke på tværs af ministerierne og i forenkling af reglerne.
Med afsæt i publikationen er der afholdt møder med
justitsministeren, ministeren for uddannelse og forskning,
erhvervsministeren, kulturministeren, statsministerens særlige
rådgiver, direktøren for Digitaliseringsstyrelsen og en række
ordførere fra flere partier for at sælge budskaberne ind.
Anbefalingerne er også sendt til de relevante ministre og MF’ere, og
er blevet meget positivt modtaget. Sideløbende er anbefalingerne
blevet fulgt op af en række debatindlæg i pressen, hvor udvalgets
formand, Ejvind Jørgensen argumenterer for behovet for it-parat
lovgivning.
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Udvalget for digitale kompetencer har i år med udvalgets formand
Klaus Kvorning Hansen i spidsen fået en dagsordenen om digital
dannelse op at flyve.
Det er sket med baggrund i udvalgets publikation med anbefalinger
til, hvilke nøglekompetencer man bør have, hvis man skal kunne
begå sig i et digitalt samfund.
DANSK IT har afholdt debat om emnet på Folkemødet på Bornholm i
juni, ligesom DANSK IT afholdt et såkaldt Folkeråd i samarbejde med
Foreningen for Højskoler i Danmark om digital dannelse på Rødding
Højskole den 30. november 2016 med flere end 60 deltagere.
Folkerådet har resulteret i et skriftligt produkt, der den 22.
februar dannede grundlag for en Høring på Christiansborg, hvor
der deltog halvandet hundrede mennesker. Deriblandt mange
aktive medlemmer af DANSK IT. Publikum inkluderede også
repræsentanter fra oplysningsforbund, uddannelsessektoren,
fagbevægelsen, organisationsverdenen, embedsværket og
erhvervslivet – og naturligvis politikere.
Læs mere om høringen på Christiansborg
Desuden er en række debatindlæg blevet produceret og udspillet
har dannet grundlag for flere artikler i pressen.

Fagråd

DANSK IT’s syv fagråd består af eksperter, der til daglig arbejder
med de områder, som det enkelte fagråd dækker. Fagrådene spiller
en central rolle, når DANSK IT udarbejder medlemstilbud som
konferencer, anbefalinger og gode råd.
I foreningsåret har fagrådet for it og jura lagt mange frivillige
arbejdstimer i sammen med IT-Branchen og Danske IT-Advokater
at udarbejde den første standardaftale for it-drift til private
virksomheder. Et arbejde der blev præsenteret af blandt andre
udvalgets formand Hanne Bay overfor flere end 140 fremmødte i
Børsbygningen i København den 12. januar 2017.

Læs mere om DANSK IT’s udvalg
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Baggrunden for standardaftalen er, at alt for mange it-driftsaftaler
ender i konflikt mellem kunde og leverdør. Og alt for tit bunder
konflikten i, at kunder og leverandør ikke havde et fælles afsæt, da
de begyndte at forhandle aftalen. Et sådant fælles afsæt har de nu
fået med den standardaftalen for it-drift. I den forbindelse er det
en kæmpe fordel, at standardaftalen er blevet til i tæt samarbejde
mellem kunde- og leverandørsiden, og den derfor i sit udgangspunkt
er neutral.
Det er unikt og gør standardaftalen stærk, at tre foreninger med
forskellige interesser har kunne finde sammen om dette arbejde.
Standardkontrakten er et levende dokument, som ud fra de
erfaringer som standardkontrakten kaster af sig af arbejdsgruppen
vil blive optimeret, revideret og forbedret.

Fagrådet for informationssikkerhed har i året bidraget til
Forbrugerrådet TÆNK forårskampagne 2017 ”Sikker, når du klikker”.
DANSK IT er medlem af Forbrugerrådets Råd – blandt for at kunne
stille it-professionel viden til rådighed.
Fagrådet for informationssikkerhed har også stået bag DANSK IT
store IT sikkerheds konference, der i år kunne fejre 30 års jubilæum.
Formand for udvalget er Torben Jørgensen, Vestas Wind Systems
A/S.
Fagrådet for finans-it er gået i gang med at gennemføre en
undersøgelse af fremtidens it-kompetencer både kvalitativt
og kvantitativt i den finansielle sektor baseret på European
e-Competence Framework (e-CF).

Læs mere om standardaftalen
Formålet er, at man på virksomhedsniveau skal kunne få afklaret i
hvilket omfang medarbejdernes it-kompetencer afspejler fremtidens
behov. Dette kan videreudvikles til generelle anbefalinger fra
fagrådet til branchens videreuddannelsesbehov samt konkrete
produkter/indspil til den brede samfundsdebat. Henrik Tufvesson,
Implement Consulting er formand for fagrådet for Finans It.
Fagrådet for strategi og ledelse udgav den 18. maj 2016 en 24-sider
publikation med en række skarpe anbefalinger om it-strategi. Den
gratis vejledning til it-strategi skal sikre virksomhederne fodfæste
i en verden, hvor forandringshastigheden er ekstrem høj. Bo Lind,
Allerød Kommune er formand for fagrådet strategi og ledelse.
Læs om anbefalinger om it-strategi her
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Kodeks for det gode kunde-leverandør samarbejde
På initiativ fra Statens It-projektråd har DANSK IT og itbrancheorganisationerne, IT-Branchen og DI Digital formuleret
en række anbefalinger, der skal hjælpe statslige myndigheder og
it-leverandører, når de arbejder sammen om store statslige itprojekter.
DANSK IT er overbevist om, at det nye kodeks kan vise vej til bedre
samarbejde. Ikke mindst fordi, at der kodekset afspejler vilje og
commitment hos de involverede parter til at gøre en forskel.

Bogen er skrevet af Ejvind Jørgensen, Per Tejs Knudsen og Peter
Pietras, der udgør styregruppen for DANSK IT’s Danmark 3.0 projekt.
Bogen kan købes på dit.dk og som e-bog på Saxo.com. Medlemmer
af DANSK IT kan downloade en gratis pdf version.
Læs mere om bogen her

Læs mere om kodekset her

DANSK IT’s Danmark 3.0-projekt udgiver
bog

Danmark 3.0 udgav januar 2017 ”Ledelse i d-Land”. Bogen tager
afsæt i arbejdet i en DANSK IT-tænketank, hvor 26 ledere fra
det offentlige og private det sidste år har drøftet, hvilke nye
kompetencer, man skal have som leder i et digitalt samfund.
Første halvdel af bogen beskriver, hvordan digitaliseringen udfordrer
lederroller og giver et bud på 6 centrale ledelseskompetencer, man
må mestre som ledere i en digitaliseret verden.
Anden halvdel af bogen består af 12 personlige og meget forskellige
beretninger fra ledere fra såvel det offentlige som private.
Blandt hovedbudskaberne er, at flere og flere virksomheder –
også offentlige – vil blive truet på deres eksistens, hvis de ikke
gennemtænker og gentænker deres mission ud fra en forståelse af,
hvad teknologien gør muligt.
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Ambassadørkorps for studerende

I 2016 etablerede DANSK IT et Ambassadørkorps for studerende for
at skabe bedre kontakt til og få engageret denne målgruppe.
Læs mere om DANSK IT’s ambassadørkorps
Medlemmer af ambassadørkorpset har blandt andet været
arrangører af et hackathon for unge og studerende, som DANSK IT i
dagene op til konferencen Offentlig digitalisering 2017. Tre hold gik
videre til finalen, der blev afviklet foran et publikum på 1.500 under
konferencens festmiddag, hvor der skulle stemmes på det bedste
koncept.
Vinderne blev holdet bag konceptet ”eblik”, der gør det muligt for
forbrugeren ved hjælp af egne data hurtigt og nemt at sammenligne
abonnementer og hermed få det, der passer til ens forbrug.
En arbejdsgruppe blandt Ambassadørkorpset arbejder i skrivende
stund på et oplæg om, hvilke fremtidige aktiviteter, de kunne ønske
sig at sætte i gang.

Ekspertgrupper

DANSK IT ønsker at gøre det nemmere for medlemmerne at
engagere sig i foreningens arbejde. Som en del af den proces søger
DANSK IT i skrivende stund frivillige medlemmer til at deltage i to
ekspertgrupper.
Den ene gruppe skal undersøge, hvilke områder, der ikke egner
sig digitalisering. Den anden gruppe skal undersøge de største
sårbarheder i tingenes internet i hjemmet.
Arbejdet i grupperne skal munde i gode råd og anbefalinger,
som skal sættes i spil overfor politikere, medier og andre itprofessionelle.
Læs mere om ekspertgrupperne her

DataEthics og DANSK IT i fælles front for
privacy og dataetik

DANSK IT og tænkehandletanken DataEthics har i året indgået et
strategisk samarbejde om at styrke fokus på brugen af data og sikre,
at den digitale infrastruktur tager hensyn til og beskytter individet.
Med samarbejdet bliver DataEthics danske medlemsdel en del af
DANSK IT. Det indebærer blandt andet, at de to parter i fællesskab
udgiver white papers, afholder en årlig europæisk konference
samt på-vej-hjem-møder. Alt sammen skal være med til at skærpe
dagsordenerne om privacy og dataetik i Danmark.
Læs mere om samarbejdet her
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Undersøgelser

DANSK IT har i foreningsåret gennemført en række undersøgelse,
der har sat fokus på en flere aktuelle problemstillinger. Blandt andet
med disse konklusioner:
Få virksomheder på forkant med persondataforordningen.
Selvom det regnes som ressourcekrævende og kompliceret at få
implementeret EU’s persondatafordring, risikerer det at blive i
11. time, at danske virksomheder går i gang. Mere end halvdelen,
forventer først at have implementeret forordningen inden for de
to år, som er kravet. Kun hver femte vil implementere forordningen
inden for det næste år.

Danskerne må selv få den offentlige service til at hænge sammen.
Langt de fleste danskere må selv få tingene til at hænge sammen
på tværs af afdelinger og myndigheder, når de er i kontakt med det
offentlige. Det var et af de problemer som den årlige undersøgelse
IT i praksis fra Rambøll og DANSK IT afdækkede, og som DANSK IT
bragte ind på Christiansborg og i medierne.
Læs mere om undersøgelsen IT i praksis 2016

Det fremgik af en rundspørge som DANSK IT har gennemført med
tilbagemeldinger fra 70 it-chefer, it-sikkerhedschefer, ledere og
jurister fra både offentlige og private virksomheder.
Læs mere om undersøgelsen “Få virksomheder på forkant med
persondata-forordningen”

Få virksomheder bruger business casen til at stoppe dårlige
projekter. Blot hver fjerde virksomhed lukker projekter, hvis
de er ved at løbe af sporet i forhold til business casen, viste en
undersøgelse fra DANSK IT og Peak Consulting Group, og som blev
forsidehistorie på Jyllands-Postens erhvervssektion.
Læs mere om undersøgelsen “Få bruger business casen til at stoppe
dårlige projekter”
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Konferencer

I foreningsåret har DANSK IT afholdt 7 konferencer.
Offentlig digitaliserings-konferencen er vokset igen i år. Med 1.513
tilmeldte slår konferencen i år sidste års deltagerrekord, hvor der var
knap 1.300 tilmeldte.
Blandt konferencens 100 oplægsholdere var Minister for offentlig
innovation Sophie Løhde (V), den tidligere engelske handelsminister
Lord Francis Maude samt Chan Cheow Hoe, der står i spidsen for
digitaliseringen af den offentlige sektor i Singapore.
Desuden blev der på konferencen introduceret et helt nyt og meget
populært spor om ”digital fremtid”.
Læs mere om konferencen Offentlig digitalisering
It-sikkerheds konferencen kunne i år fejre 30 års jubilæum. Det blev
fejret med et stærkt fagligt program med inspiration fra udlandet;
bl.a. med den verdenskendte it-sikkerhedsekspert Mikko Hypponen,
Chuck Esposito fra FBI og danske Troels Ørting, der tidligere har
været chef i Europol.

Kurser for it-professionelle

DANSK IT har udvidet kursusporteføljen og udbyder nu 43 forskellige
kurser inden for områder som forretningsudvikling, projektledelse,
arkitektur, kommunikation og ledelse.
Som noget helt nyt udbyder DANSK IT online kurser som man
har adgang til i 365 dage efter tilmelding Kurserne kan i 365-dage
genses ubegrænset og man har i perioden mulighed for at teste sin
forståelse af indholdet med tests, som man kan tage både før, under
og efter kurset. På den måde kan kurset passes ind og planlægges
udenom travle perioder.
Som altid, er også gamle kurser blevet udskiftet med nye. I år er
bl.a. tilføjet følgende kurser til paletten: Business Relationship
Management, Nudging i IT-organisationer, Leading SAFe® 4.0, Agil
transformation, Forandringsledelse samt to nye Service Desk-kurser.
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Noget som ikke har ændret sig, er den høje kvalitet i alle kurser
som sikres ved altid at bruge de bedste undervisere på markedet.
Deltagerevalueringerne ligger i top, bl.a. vil 98% anbefale vores
kurser til en kollega.
Læs mere om DANSK IT’s kurser

Certificeringer for it-professionelle

DANSK IT har med sin position som eksamensinstitut og godkender
af kursusudbydere i Norden – både selvstændigt og sammen
med andre partnere – en central rolle at spille i at få udbredt
rammeværker for it-professionelle. Det foregår ved løbende at indgå
aftaler med partnere i hele Norden.
I foreningsåret har DANSK IT valgt at fokusere på certificeringer
inden for it-sikkerhed, persondataforordningen, service
management – samt det seneste skud på stammen ”service
integration and management - SIAM®”.
DANSK IT har således nu partnere som udbyder certificeringerne
Information Security ISO/IEC 27002 og IT Service Management ISO/
IEC 20000. Privacy & Data Protection og SIAM® er også ved at blive
lanceret.
Hermed har man som it-professionel nu også mulighed for at blive
godt klædt på - både i forhold til it-sikkerhed generelt, i forhold til
den nye persondatafordning og i forhold til de udfordringer, der
opstår i takt, at mange leverandører skal snakke sammen på kryds
og tværs på grund af mere outsourcing og cloudbaserede løsninger.

DANSK IT har endvidere fået kurser/certificeringer på hylden inden
for digital marketing. Disse udbyder DANSK IT i samarbejde med
Digital Marketing Institute.
DANSK IT har fortsat fokus på ISTQB® Softwaretest, hvor der
blandt andet er kommet fart på den seneste certificering ISTQB
Softwaretest Foundation Agile Tester Extension samt DISAC
Arkitektur for danske it-arkitekter.
Læs mere om certificeringer i DANSK IT

Netværk

I 2016 har DANSK IT fusioneret netværk, der indholdsmæssigt
indbød til en større samhørighed; ITIL og ITSM er blevet til IT Service
Management, projektledernetværkene er lagt sammen og er blevet
indsluset i Program- og Projektledelse. Fusioneringerne er foretaget
for at skabe stærke netværk.
Inden årsskiftet indgik DANSK IT et samarbejde med
tænkehandletanken Dataethics. Det fører bl.a. til et nyt netværk for
Dataetik, som får sit opstartsmøde lige efter sommer.
LEAN og DevOps er seneste netværksinitiativ i 2017 og det forventes
at samle interesse for netværket, så det kan gå luften i starten af
2018.
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DANSK IT har også budt velkommen til en række nye facilitatorer
blandt andre Ole Jepsen, partner i GoAgile, er den nye facilitator
for netværket Scrum og Agile Practices. Cecile Christensen,
digitaliserings- og innovationschef fra København Kommune vil
fremadrettet faciliterer netværket Offentlig Digitalisering Øst.

På-vej-hjem møder

Hvert år kan DANSK IT’s medlemmer deltage gratis på et større antal
på-vej-hjem møder og webinarer. Møderne omhandler emner af
både teknisk og ledelsesorienteret karakter. Desuden er der møder
med et mere samfundsorienteret fokus.

Læs mere om DANSK IT’s netværk her
Fælles for møderne er, at det er eksperter og praktikere, der deler
ud af deres viden og erfaringer, ligesom der lægges op til debat og
networking blandt deltagerne. Møderne arrangeres i samarbejde
med DANSK IT’s fagråd, netværk, samarbejdspartnere og andre
interesserede. Det giver høj faglig relevans og kvalitet.
I foreningsåret har DANSK IT afholdt 68 på-vej-hjem møder/
webinarer med i alt 1611 deltagere. Det er næsten en fordobling i
det samlede deltagerantal i forhold til året før. Fremgangen skyldes
især en intensivering i antallet af webinarer samt muligheden for
at deltage på fysiske på-vej-hjem møder online via webinar. Blandt
andet deltog hele 149 personer sidste efterår på et webinar om
retorik.
Det mest velbesøgte fysiske møde var ”En ny diskurs for kundeleverandørsamarbejdet – på vej mod bedre offentlige it-projekter”,
som trak 55 deltagere.
Læs mere om på-vej-hjem møder/webinarer
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Gratis planlægningsværktøj til medlemmer af
DANSK IT

DANSK IT har i foreningsåret indgået en aftale med den danske
startup-virksomhed Plandisc om at tilbyde medlemmer af DANSK
IT et praktisk årshjul, som de kan bruge til at få et overblik over
egne opgaver eller aktiviteterne på tværs af deres organisation.
Årshjulet har en årlig værdi pr. bruger på 595 kr.

Folkemødet på Bornholm

DANSK IT var vært for to spændende debatter om henholdsvis
digital dannelse og om hvordan lovgivningen ser ud i det digitale
samfund. De to debatter tog afsæt i arbejdet i henholdsvis udvalget
for digitale kompetencer og udvalget for it i den offentlige sektor.
Læs mere om Folkemødet på Bornholm

Læs mere om medlemstilbuddet her

Ildsjælspris

En af de store, frivillige drivkræfter bag DANSK IT’s politiske
arbejde, vicedirektør på Københavns Universitet, Klaus Kvorning
Hansen, blev hædret med foreningens ildsjælspris på årsmødet
2016.
Prisen blev givet til Klaus Kvorning Hansen for sit dybe
engagement i at kæmpe for, at alle – ikke kun it-professionelle -får
udviklet deres digitale kompetencer og digitale dannelse gennem
hele livet.
Læs mere om ildsjælsprisen
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