Årsberetning
2015/16

Kære medlem af DANSK IT
På disse sider finder du DANSK IT’S årsberetning for foreningsåret 2015/16. Foreningsåret strækker
sig fra 1. april 2015 til 31. marts 2016.
I første del af beretningen kigger DANSK IT’s formand Carsten Nørgaard tilbage på, hvordan året er
forløbet for DANSK IT.
Anden del består af en oversigt over de aktiviteter, som DANSK IT særligt har beskæftiget sig med
i løbet af året.
Vi håber, du har lyst til at læse beretningen og deltage på DANSK IT’s årsmøde og generalforsamling, der afholdes den 31. maj 2016.
Du kan tilmelde dig årsmødet og efterfølgende generalforsamling på www.dit.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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DANSK IT skærper sit politiske fokus
af Carsten Nørgaard, formand, DANSK IT
Det forgangne foreningsår har på mange måder været et wake up call til politikere og ledere om,
at de beslutninger, de tager eller ikke tager på det digitale område har afgørende indflydelse på
hele samfundsudviklingen eller hele virksomhedens udvikling.
Et kuldsejlet inddrivelsessystem i Skat viste, at man ikke bare kan digitalisere uden først at lave
lovgivningen enklere og dermed mere digitalt parat. Prisen, der nu skal betales er ikke alene store
tabte it-investeringer, men også et endnu større antal milliarder i tabte skatteindtægter.
Den massive modstand, som mødte Søren Pinds forslag om genindførelse af sessionslogning, viste
at rigtig mange ikke ønsker et samfund, som masseovervåger sine borgere, da prisen risikerer at
blive, at man taber retten til at have et privatliv.

Carsten Nørgaard, formand

Og så var og er Ubers udfordring af den etablerede taxabranche i Danmark endnu et bevis på,
at det er afgørende for de allerede etablerede virksomheder at finde opskriften på, hvordan de
håndterer nye disruptive teknologier, da de ellers risikerer at betale den ultimative pris i form af
at skulle dreje nøglen om.
Sådanne sager og problemstillinger, der ligger bag, er noget af det, der har optaget DANSK IT i
foreningsåret 2015/16.

Aktive på den it-politiske front

DANSK IT’s udvalg for it den offentlige sektor er således i fuld gang med at lægge sidste hånd
på en række anbefalinger til, hvordan måden man lovgiver på, kan blive indrettet til et digitalt
samfund. Og det på en måde, så der bliver skabt større gennemsigthed, større retssikkerhed samt
billigere og nemmere sagsbehandling.
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DANSK IT har etableret en 25 mand stor it-tænkergruppe under foreningens Dannmark 3.0-projekt, der skal undersøge, hvilken form for ledelse, der er behov for i et digitalt samfund.
For ledelse i en digital tidsalder er noget andet end ledelse i en ikke digital tidsalder. Hvad betyder
fx transformationen til et digitalt samfund for den strategiske ledelsesrolle? Hvordan skal en
leder agere for at kunne udnytte de digitale kræfter? Hvilken organisation og hvilken kultur skal
udvikles, når alting bliver digitalt. Og hvordan skal man som leder forholde sig de nye disruptive
teknologier? Det er spørgsmål, som tænkergruppen beskæftiger sig med
Sammen med 24 andre organisationer har DANSK IT i året også kæmpet imod genindførelsen af
sessionslogningen. En kamp, hvor første runde er vundet, idet forslaget i sin nuværende form er
opgivet med henvisning til, at det ville koste teleselskaberne en milliard.
Efter sommerferien forventer justitsministeren at fremsætte et nyt forslag, der vil være knap så
omkostningstungt for teleselskaberne. DANSK IT mener dog, at sesssionslogning er problematisk
af flere andre årsager end, fordi det er dyrt at indføre. Først og fremmest er sessionslogning problematisk, fordi det risikerer at krænke alle danskeres ret til at have et privatliv.

DANSK IT har etableret en 25
mand stor it-tænkergruppe
under foreningens Dannmark
3.0-projekt, der skal undersøge, hvilken form for ledelse,
der er behov for i et digitalt
samfund.

Der er talrige eksempler på registrering af personlig adfærd og færden i den fysiske verden, som
er teknologisk muligt, men som ikke regnes som acceptabelt eller lovligt. Samme principper bør
indtænkes og gælde i den digitale verden.
Og netop hvordan man sikrer retten til at have et privatliv, når man færdes på nettet, var et område som DANSK IT’s udvalg for digitale kompetencer satte spot på i året. Nogle af de budskaber
DANSK IT var i medierne med var, at retten til et privatliv er på vej til at blive et eksklusivt gode
for dem, der har så høje it-kompetencer, at de til en vis grad er i stand til at styre de fodspor, de
efterlader på nettet.
Blandt andet i forlængelse af denne problemstilling har udvalget i året udarbejdet publikationen
“DANSK IT’s anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer”. Hovedbudskabet er,
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at man som borger bør besidde basale kompetencer inden for tre nøgleområder, nemlig digitale
brugerkompetencer, digitale skaberkompetencer og refleksive digitale kompetencer. I løbet af
det næste år vil DANSK IT afholde en række høringer, der skal skabe bred opmærksomhed om den
samfundsopgave det er er at sikre, at den danske befolkning er digitale kompetente i en digital
verden.

Styrker sig som interesseorganisation

I det hele taget ønsker DANSK IT at styrke sin it-politiske stemme i samfundsdebatten. For ligesom
konkurrencen på kursus, konference og netværksområdet bliver stadig større, er konkurrencen
det også, når det gælder om at komme igennem med sine budskaber over for politikere, i medierne og der hvor debatten ellers foregår.
Derfor tiltrådte tidligere minister Rikke Hvilshøj i slutningen af sidste år som ny adm. direktør i
DANSK IT. Hun skal med sin store politiske erfaring, sit netværk og sin erfaring fra erhvervslivet
styrke DANSK IT’s virke som interesseorganisation. Og det med afsæt i den dybe it-faglighed og
forståelse, som vores 7.500 it-professionelle medlemmer ligger inde med.
For DANSK IT’s helt store styrke er netop, at det er medlemmerne, der biddrager med deres store
it-viden, hvilket gør det muligt at bidrage kompetent, troværdigt og uafhængigt i debatten samt
tilbyde produkter af høj kvalitet som konferencer, kurser, netværk og publikationer.
I dette foreningsår har DANSK IT fx publiceret vejledningen ”Licensstyring og licensaudit” og
vejledningen ”Cloud Computing kontrakter”, der begge er blevet til i et samarbejde med Danske
IT-advokater. Og i skrivende stund har fagrådet for strategi og ledelse netop lagt sidste hånd på
publikationen ”Anbefalinger om it-strategi”.

For DANSK IT’s helt store styrke
er netop, at det er medlemmerne,
der biddrager med deres store
it-viden, der gør det muligt at
bidrage kompetent, troværdigt
og uafhængigt i debatten samt
tilbyde produkter af høj kvalitet
som konferencer, kurser, netværk
og publikationer.
.

Forsat fokus på medlemstilbud

DANSK IT vil derfor forsat have solidt fokus på at udvikle medlemstilbuddene som sine mange
gratis på-hjem-møder, sine konferencer, kurser, netværk og publikationer.
I forhold til de gratis medlemsmøder tilbydes et større antal af dem nu også som streaming, så de
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medlemmer, der ikke bor i nærheden af afholdelsesstedet også kan få gavn af møderne. Streaming-muligheden er populær, og vi ønsker at tilbyde den i endnu større omfang.
DANSK IT’s store årlige konference ”Offentlig digitalisering” tages vel imod af mange. Konferencen
udvikler sig fortsat både, når det gælder antallet af deltagere og når det gælder om at lave et
program med et internationalt snit. I år lykkedes det blandt andet at få tidligere Obama-rådgiver
Greg Godbout på programmet, ligesom flere politikere, topembedsmænd samt erhvervs- og
vækstminister Troels Lund Poulsen gæstede konferencen. I alt havde 1.280 i år tilmeldt sig, hvilket
er absolut rekord i forhold til tidligere år.
Indsatsen over for de studerende er i året, ligeledes blevet skærpet. Som et særligt tilbud til foreningens it-studerende medlemmer afholdt DANSK IT sammen med it-studieforeningerne i året en
større inspirationsdag for it-studerende.

Det skal blive endnu mere
interessant og udbytterrigt
for medlemmer af DANSK IT
at involvere sig i foreningens
tilbud, og vi er derfor i færd
med at gennemføre en større
medlemsundersøgelse, der skal
tage pulsen på medlemmernes
ønsker og behov.

Hertil har DANSK IT’s fagråd for informationssikkerhed været primus motor for stiftelsen af
foreningens nye Cybersikkerhedspris, der uddeles for især, at få unge til at interessere sig for
cybersikkerhed og komme med innovative ideer, der kan gøre en forskel. Prisen blev uddelt første
gang på første på DANSK IT’s it-årlige it-sikkerhedskonference, hvor en it-studerende blev hædret
for at have fundet en metode til, hvordan hjemmesider fremover kan beskyttes, så man advares,
hvis it-kriminelle har pillet ved den hjemmeside, man er på vej til at besøge.

Medlemmerne skal høres

Det skal blive endnu mere interessant og udbytterrigt for medlemmer af DANSK IT at involvere sig
i foreningens tilbud, og vi er derfor i færd med at gennemføre en større medlemsundersøgelse,
der skal tage pulsen på medlemmernes ønsker og behov. Resultatet heraf vil indgå i strategiarbejdet for den videre udvikling af DANSK IT.
DANSK IT kan også med glæde konstatere, at der er øget fokus på digitaliseringen i både offentlig
og private virksomheder og i samfundet som helhed.
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Kombineret med en stor medlemsskare med mange aktive medlemmer, og en solid økonomi har
DANSK IT et godt afsæt for at udvikle sig både i forhold til at have en stemme i samfundsdebatten
og i forhold til at være en forening, hvor it-professionelle får styrket deres viden og faglighed.
Jeg ser derfor frem til det nye foreningsår, og vil gerne sige tak til de mange, der gør brug af vores
medlemstilbud og til alle dem, der gør en stor frivillig indsats i foreningen.
Jeg håber, vi ses på årskonferencen den 31. maj 2016.
Carsten Nørgaard
Formand
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DANSK IT: Kompetenceudvikling, holdninger og indflydelse
DANSK IT har 7.500 medlemmer og er hermed landets største interesseorganisation for it-professionelle.
Ud over 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-hjemmøder. 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-organisationer i Danmark ved at arbejde uafhængigt af leverandørerne samt politiske 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 kun til fordel for de itprofessionelle, men også 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, kurser, politik, kompetenceudvikling, certificering, kommunikation, medlemsservice og it.
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.
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Udvalget for it i den offentlige sektor arbejder for at fremme den offentlige digitalisering, således
at den i et stadigt stigende omfang ikke alene kommer til at understøtte, men også aktivt bidrage
til at forme og udvikle den offentlige sektor. Det sker blandt andet ved at udarbejde anbefalinger,
afgive høringssvar og deltage i den offentlige debat. I foreningsåret har udvalget haft fokus på at
få udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan lovgivningen kan gøres digitalt parat. Sidste hånd
er i skrivende stund ved at blive lagt på disse.
Udvalget for digitale kompetencer – som består af repræsentanter fra undervisningsverdenen,
forskningsverdenen og erhvervslivet – har i året udarbejdet en publikation, der beskriver, hvilke
former for digitale kompetencer, der er behov for at udvikle gennem hele livet. Udvalget har også
gennemført en undersøgelse af, hvordan danskerne oplever overvågning på nettet, og om de føler
sig, at de har kompetencerne til at beskytte sig mod overvågningen.
Læs mere om DANSK IT’s udvalg

Fagråd

Fagrådene i DANSK IT består af en række eksperter, der spiller en central rolle i forhold til at
udarbejde foreningens faglige tilbud fx konferencer til medlemmerne samt publikationer med
anbe-falinger og gode råd.
Foreningens syv fagråd dækker en bred vifte af it-faglige discipliner. Fra ”Strategi og ledelse” ”ITdrift og –service”, ”IT og Jura”, ”Informationssikkerhed”, ”Projekt-, Program- og Porteføljeledelse
(P3M)”, ”Business & IT Alignment ” til ”Finans-IT”.
Fagrådene har i årets løb i samarbejde med sekretariatet blandt andet lavet konferencer om itsikkerhed, om program, projekt og porteføljeledelse og om It og jura.
Fagrådet for strategi og ledelse har i skrivende stund netop lagt sidste hånd på en publikation om
anbefalinger til it-ledelse.
Læs mere om DANSK IT’s fagråd
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Danmark 3.0-projektet

Danmark 3.0-projektet arbejder med at sætte fokus på Danmarks transformation fra i-land til dland – et land, der målrettet baserer økonomien og udviklingen på de digitale muligheder.
I foreningsåret er det blandt andet sket på debatmødet ”Empowerment og samskabelse”, hvor
DANSK IT i samarbejde med DJØF satte fokus på mulighederne for at inddrage borgerne i itudviklingen i, så der bliver skabt mere og bedre velfærd.
I året har Danmark 3.0-projektet også iværksat et nyt initiativ i form af en 25 mand stor tænketank, der skal undersøge, hvilken form for ledelse, der er behov for i et digitalt samfund. Blandt de
spørgsmål som tænketanken er i færd med at finde svar på, er hvordan en leder skal agere og tilgå
opgaver for at kunne udnytte de digitale kræfter? Hvordan virksomheden og dens projekter skal
organiseres - og hvilken kultur, der skal udvikles? Samt hvilke kompetencer, der bliver afgørende?
Læs mere om tænketanken
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Kompetenceudvikling
Konferencer

Der er blevet afholdt 11 konferencer i foreningsåret; fra meget fagspecifikke konferencer om
eksempelvis outsourcing og gevinstrealisering til de større brede konferencer om IT Service Management og IT i praksis.
Igen i år har konferencen Offentlig digitalisering 2016 med 1.280 tilmeldte deltagere trukket fulde
huse i Musikhuset i Aarhus. I år var konferencen udvidet med tre spor, hvilket bl.a. gav mulighed
for at stille skarpt på digital velfærd og digitale kompetencer på særskilte spor. Konferencen bød
på flere internationale keynotes, herunder en tidligere rådgiver i præsident Obamas digitale
taskforce.
På den årlige Enterprise Architecture konference blev der igen i år uddelt en pris til de skarpeste
inden for EA. Også på årets konference om it-sikkerhed blev der uddelt en pris til en særlig god
idé inden for cybersikkerhed. Cybersikkerhedsprisen skal bidrage til at øge interessen for cybersikkerhed – primært blandt unge og studerende.
Som et særligt tilbud til foreningen it-studerende medlemmer afholdte DANSK IT sammen med
it-studieforeningerne en inspirationsdag for it-studerende. Her kunne it-studerende høre en perlerække af oplæg, der stillede skarpt på innovation og entreprenørskab.
Læs mere om DANSK IT’s konferencer

Netværk

I 2015/2016 har DANSK IT haft særligt fokus på få skabt synlighed omkring DANSK IT’s netværk.
Blandt andet har der været fokus på at anvende de sociale medier til at styrke kommunikationen
omkring netværkene. Ligesom der har været afholdt en række gratis på-vej-hjem møder, der sætter spot på nogle af de temaer netværkene arbejder med.
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I juni afholdt DANSK IT desuden ”Den store netværksdag”, hvor samtlige netværksdeltagere blev
inviteret til en fælles dag med indføring i visuel kommunikation og en faglig debatrunde ”i ringen”
under ledelse af kyndig dommer.
For facilitorererne, der er tilknyttet de enkelte netværk har der været afholdt særlige faciltatormøder, hvor de har kunnet hente inspiration og udvekslet erfaringer. Senest et møde med et
inspirerende indlæg fra en digitale ekspert, om hvordan man kan øge synligheden af netværkene
på de sociale medier.
Sekretariatet har forsat fokus på den løbende kontakt til både netværk og facilitatorer. Blandt
andet ved at deltage på netværksmøder og have dialog med facilitatorer af både indholds- og
strukturmæssig karakter.
Flere af netværkene har fået nyt eller fået forkortet sit navn sådan, at navnet afspejler den udvikling, der foregår på de forskellige fagområder. Fx har netværket Procesorienteret IT-Sikkerhed
skiftet navn til Informationssikkerhed.
Der er også kommet et nyt netværk til med en ny målgruppe, nemlig HR@IT, der henvender sig
til HR-ansvarlige, der beskæftiger sig med it-ansatte. Endvidere har vi kunnet byde bl.a. Test Manager velkomne, som netværk.
Læs mere om DANSK IT’s netværk

Kurser for it-professionelle

DANSK IT har i året tilbudt 32 forskellige kurser inden for områder som forretningsstruktur, projektledelse, metoder til projektstyring, arkitektur, kommunikation, teambuilding og ledelse.
Flere af kurserne er bygget op, så de afslutter med en international anerkendt certificering som
TOGAF™, COBIT®, Agil projektledelse eller Kepner Tregoe®. Hermed får man fordelen af at få et
bevis på sine kompetencer, som man kan tage med sig videre i sit karriereforløb.
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I foreningsåret har vi fokuseret på at sikre udbyttet for vores kursister, og favne it-professionelle,
så vi når rundt om hele forretningen, uanset om man er projektleder, arkitekt eller udvikler. Vi
har skiftet nogle kurser ud, og skabt nye kurser, så medlemmerne fortsat får kvalitetskurser. Det
gælder blandt andet kurset Visuel Kommunikation, COBIT - Hands on, ITIL - Hands on, Den professionelle styregruppe og Getting Things Done®.
DANSK IT har også valgt at øge fokus på konkrete værktøjer til vores medlemmer. DANSK IT har
således i år udbudt flere kurser, hvor e-læring og manualer og praktiske hands on kurser giver
kursisterne konkrete værktøjer, de kan tage med hjem efter endt kursus.
Læs mere om kurser

Professionel Certificering

Området for Professionel certificerings i DANSK IT er i rivende udvikling, således at DANSK IT
selvstændigt samt i samarbejde med EXIN og AXELOS i dag er eneste spiller lokaliseret i Skandinavien, som godkender kursusudbydere til at køre en bred palet af certificeringer, som favner
enhver it-professionel uanset jobrolle.
EXIN er i 2016 indgået i et strategisk samarbejde med BCS (tidligere kendt som British Computer
Society), som betyder, at DANSK IT også kommer til at udbyde BCS’s certificeringer i Skandinavien til kursusudbydere. Blandt de BCS-certificeringer, der nu kommer på hylden er BCS Business
Analysis.
Endvidere er EXIN indgået i et partnerskab med Cloud Credential Council (CCC, www.cloudcredential.org ), hvilket betyder, at DANSK IT udvider porteføljen med bl.a. Cloud Service Manager, Cloud
Security exam, ligesom et nyt program for Big Data kommer i 2016.
Med DANSK ITs egen certificering DISAC Danish IT Society Architectural Certification samt ISTQB®
Softwaretest fra DSTB Danish Software Testing Board, har DANSK IT to yderligere ben at stå på.
DANSK IT og vores DISAC Board er desuden i fuld gang med at planlægge første Master forløb:
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DISAC Enterprise Architect, som forventes færdigt ultimo 2016.
Det nye internationale Lean IT Association, som bl.a. er baseret på DANSK ITs Lean certificering, er i fuld gang, både med Lean Foundation og Kaizen Lead og om kort tid følger Lean
Leadership.
2015-2016 blev året, hvor de første længe ventede ITIL® Practitioner og RESILIA™ Foundation
kurser på dansk jord blev planlagt og løb af stablen i 2016.
En ny europæisk certificering som adresserer den nye persondataforordning er også på trapperne i EXIN regi.
Læs mere om DANSK IT’s certificeringer for it-professionelle

Certificeringer for it-brugere

DANSK IT tilbyder organisationer, kursusudbydere og it-brugere kompetenceafklaring og
certificering af it-brugerkompetencer inden for det internationale rammeværk ICDL på mange
niveauer.
I foreningsåret har der været en stigende interesse og efterspørgsel for området og antallet
af gennemførte tests (både kompetenceafklaringstests og certificerende tests) er steget med
over 30%.
Læs mere om DANSK IT’s certificeringer for it-brugere

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 samt
møder, der har et mere samfundsorienteret fokus. Fælles for alle møder, 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.
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Møderne arrangeres i tæt samarbejde med, fagråd, netværkene, samarbejdspartere og andre
interesserede. Det sikrer høj faglig relevans og kvalitet.
DANSK IT har i dette foreningsår tilbudt medlemmerne gratis deltagelse på 47 på vej hjemmøder, hvoraf flere også er blevet streamet.
Blandt det mest velbesøgte møder var ”Agile og PRINCE2®”, ”Fremtidens it-forretningssprog og
”Cloud computing kontraker og tilhørende problemstillinger”.
Blandt møderne med et bredere samfundsmæssigt fokus, var fx mødet ”Forstå den digitale
omstilling”, der gav et udfordrende indblik i den digitale økonomi, og hvad den betyder for
erhvervslivet og samfundet generelt.
Læs mere om DANSK IT’s på-vej-hjem møder

Gratis årsmøde

DANSK IT inviterer hvert år sine medlemmer til gratis årsmøde, der afholdes i forbindelse med
generalforsamlingen. Sidste år blev årsmødet afholdt hos Finansforbundet i København. På
dagen satte de mange spændende oplægsholder blandt andet fokus på, hvad der kendetegner
de innovative stratup-virksomheder, ligesom der blev budt op til en livlig debat om, hvordan
DANSK IT skal se ud i fremtiden.
På dagen blev DANSK IT’s ildsjælspris også uddelt. Den gik til Christian F. Nissen, der er mangeårigt aktivt medlem af DANSK IT og til daglig CEO og medejer, CFN People A/S.
Læs mere om ildsjælsprisen
Læs om sidste års generalforsamling og årsmøde

16

Mærkesager og politik

DANSK IT’s politiske indsats sker gennem en lang række eksterne samarbejdspartnere såsom
politikere, centrale embedsmænd, journalister og andre organisationer.
DANSK IT er bl.a. repræsenteret i Rådet for Digital Sikkerhed, Forbrugerklagenævnet, DIFO,
INTUG, IFIP, Netneutralitetsforum, Teknologirådets repræsentantskab, EU-specialudvalget for
Konkurrenceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål, Voldgiftsinstituttets fagudvalg for IT-ret og
e-mærkets bestyrelse. Sidløbende deltager DANSK IT i den aktuelle samfundsdebat.
I løbet af foreingsåret har DANSK IT blandt andet sat fokus på følgende sager:

Nej til sessionslogning

DANSK IT er blandt de 25 organisationer, der sammen kæmper imod planerne om genindførsel
af sessionslogning i en udvidet form. Det er DANSK IT’s holdning, at det er et alt for voldsomt
skridt at masseovervåge en hel befolkning og det især, når man kan stille store spørgsmålstegn
ved effekten af en sådan masseovervågning. For overvågningen kan jo stadig med lidt snilde
omgås. DANSK IT har fremført sin modstand mod sessionslogning i både redaktionelle medier
og på de sociale medier.
Den massive modstand har ført til at forslaget foreløbig er opgivet med den begrundelse, at
omkostningerne for teleselskaberne ville nå en milliard. Efter sommerferien forventes det dog,
at der fremlægges et nyt forslag om logning, som vil koste teleselskaberne mindre. For DANSK
IT er det dog på ingen måde tilstrækkeligt alene at anlægge en omkostningsbetragtning på sessionslogning. Det problematiske er først og fremmest, at sessionslogning risikerer at krænke
alle danskeres privatliv.
Læs mere
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Ret til privatliv kræver gode it-kompetencer

Stort set alle danskere tror, at deres elektroniske spor som internetsøgninger,
hjemmesidebesøg, gps-lokationsdata, facebookopdateringer bliver registreret/overvåget.
Men hele 58 procent ved slet ikke eller kun i mindre grad, hvordan de kan beskytte sig mod
overvågningen. Det skaber bekymring i befolkningen, viste en undersøgelse, som DANSK IT
offentliggjorde sidste sommer.
Undersøgelsen blev brugt af DANSK IT til at sætte fokus på, at der er behov for en diskussion af, om vi vil have et samfund, der tillader overvågning i et omfang, der ikke alene skaber
udbredt bekymring blandt befolkningen, men også overlader det til befolkningen selv at
håndhæve retten til at have et privatliv. DANSK IT var ude med disse budskaber i medier som
Berlingske, Radio24syv/aflyttet og Politiken.
Læs mere

Danskerne skal have indsigt og kontrol med deres egne data

DANSK IT har den grundholdning, at danskeren skal have kontrol og indsigt i deres egne data,
så de får den tryghed, der er i selv at kunne følge med i og kvalificere data. Et synspunkt
DANSK IT har fremført ved flere lejligheder. Blandt gennem debatindlæg i regionale medier og
i Politiken, der sommeren 2015 satte fokus på emnet.

Mærkesager med afsæt i rapporten IT i praksis 2015

Hvert år offentliggør DANSK IT og Rambøll Management Consulting rapporten IT i praksis. En
årlig temperaturmåling af, hvordan det står til med bruge af it i private og offentlige virksomheder. IT i praksis tager fat om flere af de problemstillinger som DANSK IT finder vigtige.
I år har vi anvendt rapporten til at komme ud med blandt andet disse historier:

Luk borgerne ind i maskinrummet

Få myndigheder involverer borgerne i digitaliseringen, selvom de ved, det betaler sig. Tiden
er inde til det, mener DANSK IT. Forbrugere bliver stadig mere bevidste om, hvilke digitale
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løsninger de vil have. Det potentiale bør udnyttes. De borgere og virksomheder, der skal
anvende it-løsningerne bør involveres og høres i udviklingen og implementeringen, sådan at
løsningerne udvikles med udgangspunkt i deres behov og forudsætninger.

Kommunerne frygter borgerne vender ryggen til velfærdsteknologi

Danskerne er delte på spørgsmålet, om hvorvidt velfærdsteknologi er en god ide eller ikke.
Enten er man for eller imod. Derfor står det offentlige over for en kæmpe opgave med at sikre,
at også de skeptiske borgere kommer til at opleve, at velfærdsteknologi er for dem. Heldvis
er det offentlige bevidste om modstanden. Uheldigvis ser det offentlige ikke ud til at være
indstillet på at prioritere borgerinddragelse særligt højt, selvom erfaringerne viser, at borgere,
der får mulighed for at stifte bekendtskab med velfærdsteknologi, generelt er positive, var
budskabet fra DANSK IT.

Mangel på big data-specialister

Budskabet fra DANSK IT er, at der skal skrues op for it-optaget på de videregående uddannelser, men også at virksomhederne bør investerer i den nødvendige efteruddannelse af
it-medarbejdere.

De offentlige toplederes risikovillighed når bundrekord

DANSK IT udtrykte her sin bekymring for at den manglende risikovillighed kan gå ud over
udviklingen af nye digitale services til borgerne.
Læs mere

Folkemødet

DANSK IT var endvidere aktive på folkemødet på Bornholm i sommers, hvor foreningen afholdt
en velbesøgt debat om, hvordan digitaliseringen radikalt ændrer præmisserne for at være nationalstat, virksomhed og menneske. Blandt debattørerne var Lene Andersen, økonom, filosof
og forfatter, Anders Hvid, CEO, Forfatter - ambassadør for Singularity University, Dare Disrupt
og Mette Bock (LA), MF.
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