Årsberetning
2009 : 10

Kære medlem af DANSK IT
De senere år har bestyrelsens beretning været digital. Forholdsvis omfattende, suppleret med formandens forord og nogle korte appetitvækkere, som er sendt ud til medlemmerne i trykt form sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vi har fulgt med i, hvor mange der læser den omfattende, rent digitale beretning og kan konstatere, at det er meget få.
Derfor vender vi nu tilbage til at trykke hele beretningen, som vi til gengæld gør kortere – meget kortere! Selve beretningen skuer bagud. Mere fremadskuende er formanden i sit forord, der jo netop
ikke er en beretning. Her vil du kunne læse om bestyrelsens ambitiøse satsning på at repositionere
DANSK IT – indholdsmæssigt og brandingmæssigt.
Foreningen skal være attraktiv for en bredere kreds af it-professionelle, og det medfører forvandlinger i de tilbud, vi giver medlemmerne og den måde, vi præsenterer dem på. Det disponerer
bestyrelsen en del af foreningens egenkapital på, fordi vi mener, at en markant medlemsvækst er det
rigtige for DANSK IT – men også fordi vi tror, at en sådan udvikling vil give mulighed for at opbygge
egenkapitalen, hvis det er det vi måtte ønske. Men læs og hør mere i formandens forord og på årskonferencen den 27. maj 2010. Du kan tilmelde dig på www.dansk-it.dk
På de sidste sider finder du med andre ord en kort gennemgang af dels foreningens medlemsrettede
aktiviteter, dels foreningens politiske indsatsområder. I begge tilfælde med fokus på det nye, der
skete i 2009/10.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Forord:
Fra DANSK IT til DIT - fremtidens forum for alle it-profesionelle
Af Klaus Kvorning Hansen, formand
Når du læser dette, er DANSK IT allerede i fuld gang med at forvandle sig. Vi ønsker, at foreningen
skal være et relevant tilbud til alle landets it-professionelle. Et tilbud om kompetenceudvikling og
indflydelse. Det betyder flere gratis tilbud, nye produkter og en ny platform, hvor de it-professionelle
kan finde viden, udveksle idéer og debattere i et uafhængMed det nye foreningsunivers vil igt miljø.

vi arbejde på at have noget på hylderne for samtlige landets it-professionelle, hvad enten de er udviklere,
driftsfolk, projektledere, it-chefer
eller andet.

Nu mener vi imidlertid, at tiden er inde til at udvide dette
afsæt. Bestyrelsen er således principielt af den opfattelse,
at DANSK IT bedst lever op til sit formål ved at være mange.
Altså mere bredde og mindre eksklusivitet. Mere it og mindre chef. Og foreningen har det økonomiske fundament
for at kunne investere i en ambitiøs vækstplan. Tak til mine
forgængere for det!

Fotograf: Julie Nymann

Bestyrelsen har over det seneste år drøftet DANSK IT’s
fremtid indgående og principielt. Hvad ønsker vi at være
for hvem fremover? Der er i bestyrelsen enighed om, at
foreningen især gennem de seneste 10 – 15 år har udviklet
sig rigtig godt. Vores mere produktmæssige aktiviteter –
konferencer, kurser, certificeringer og netværk – er blevet
udvidet, udviklet og professionaliserede. Og foreningens position som en spiller på den it- og telepolitiske bane er løbende blevet styrket, så vi i dag med rette kan kalde os selv en indflydelsesrig
interesseorganisation. Det er sket med afsæt i DANSK IT’s medlemmer – it-cheferne og andre itprofessionelle på ledelsesniveau.

Investeringerne er dog ikke alene økonomiske, men i høj
grad også mentale. Når vi hidtil har kunnet tiltrække de
medlemmer vi har, er det jo, fordi vi har været dem vi har
været. Vil vi tiltrække andre og flere, må vi forandre os.
Bestyrelsen har søgt at gøre sit hjemmearbejde. Vi har
rådført os med eksperter i networking og branding. Vi har
stukket en finger i jorden hos de it-professionelle, der ikke
er medlemmer af DANSK IT i dag. Vi har prioriteret ønsker
og ambitioner, så vi heller ikke ender med at prøve at gabe
over for meget. Og endelig har vi i tidens ånd konstateret, at
produktudvikling ikke foregår i bestyrelsens elfenbenstårn,
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Klaus Kvorning Hansen, formand

men i en fortsat dialog med medlemmerne. Uden at tro, at vi er i mål med at forvandle foreningen,
går vi derfor nu i luften hermed. I håbet om, at eksisterende og kommende medlemmer vil bidrage
til at påvirke og støtte udviklingen i den rigtige retning.
På DANSK IT’s årsmøde den 27. maj 2010 kan du høre mere om dette ambitiøse projekt. Men lad mig
løfte lidt af sløret for dette.

Nyt foreningsunivers - DIT
Vi ønsker at skabe et nyt foreningsmæssigt univers. Som du kan se, har DANSK IT fået ny grafisk
identitet og vil navnemæssigt fremover tage afsæt i det forenklede DIT. Senere vil der komme en ny
hjemmeside med nyt indhold, struktur og nye muligheder for at netværke og dele viden med andre
it-professionelle.

Flere tilbud
Med det nye foreningsunivers vil vi arbejde på at have noget på hylderne for samtlige landets it-professionelle, hvad
enten de er udviklere, driftsfolk, projektledere, it-chefer
eller noget helt femte.
Blandt andet webinarer, der fungerer som gratis online,
minikonferencer, hvor man kan udveksle viden og få inspiration direkte foran computeren. Og vores eksisterende
medlemstilbud som kurser, konferencer og netværk vil komme til at handle om en bredere vifte af it-relaterede emner.
Mere livlig politisk debat og meningstilkendegivelser vil også
præge det nye foreningsunivers.

Ny forening med afsæt i 50 års historie
Lad mig understrege, at vi udvikler DANSK IT i respekt for vores mere end 50 års historie. DIT er stadig en non-profit interessorganisation, der tilbyder kompetenceudvikling og arbejder for, at it-faget
og anvendelse af it får den centrale placering på den politiske dagsorden, som det fortjener. Fordi
hele vores samfund er så utroligt påvirket af it. Erhvervsmæssigt, socialt, privat, ja i en enhver sammenhæng.
Og glædeligvis begynder der at være en generel erkendelse blandt centrale beslutningstagere
af, at hvis de næste generationer skal have gavn af det velfærdssamfund, som vi kender i dag,
så er det en forudsætning, at vi udnytter de digitale ressourcer bedst muligt. Og lad mig i den
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forbindelse takke vores nye videnskabsminister for den ambition om at gøre en positiv forskel,
som hun har lagt ud med. Vi glæder os til den fælles kamp for bedre it-anvendelse, Charlotte!

Multimedieskatten
En kamp vi kæmpede i 2009/10 er den om multimedieskatten. En skat, som vi mener, direkte hæmmer væksten. Og nu, hvor skatten er indført hober de negative konsekvenser sig op. Fuldstændig
som vi advarede om.
Folkeskolelærere lader deres bærbare computere stå på
skolerne, togførere og politifolk er vanskelige at kalde på arbejde. Ja, selv Skats egne medarbejdere siger nej til mobiltelefon og pc!
Dette illustrerer klart det uhensigtsmæssige i at beskatte de
arbejdsredskaber, der er helt fundamentale for fleksibilitet
og produktivitet i arbejdslivet. Særligt ikke nu, hvor der er
færre hænder og økonomiske midler til rådigheder, og hvor
digitalisering derfor er en af de vigtigste forudsætninger for
at skabe øget produktivitet og vækst.
Skatteministeren står med andre ord i den ejendommelige situation, at han har en skat, der direkte modarbejder
regeringens mål om at skabe ”grobund for vækst – og plads
til vækst”.
Dette er synspunkter, som DANSK IT løbende har gjort gældende
rekte over for politikerne. Vi er også gået nye politiske veje og
”Fjern multimedieskatten”. Den fik hurtigt flere tusind medlemmer og det er næppe sidste gang, vi har brugt det virkemiddel.
Men da alle vores medlemmer desværre ikke slap for multimedieskatten, har vi endelig også sammen med Lett Advokatfirma udarbejdet en vejledning til den nye skat. En vejledning, der gratis kan
downloades på www.dansk-it.dk.

i medierne, i høringssvar og dihar oprettet facebook-gruppen

...det er uhensigtsmæssigt at
beskatte de arbejdsredskaber,
der er helt fundamentale for
fleksibilitet og produktivitet i
arbejdslivet.

Anbefalinger til it-understøttede forretningsprojekter
Styring og ledelse af store offentlige it-projekter er ikke en nem disciplin. Den konstatering er ikke ny,
men blev aktualiseret da Finansministeriet primo 2009 nedsatte en arbejdsgruppe til at se på dette.
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På den baggrund valgte vi at opdatere foreningens anbefalinger vedr. offentlige it-projekter fra 2001.
Der er heldigvis sket ganske meget siden da, og vi valgte derfor at fremsætte et fornyet sæt anbefalinger ”5 holdninger til statslige it-understøttede forretningsprojekter” i august 2009.
Vi håber at erfaringerne fra det stats-

lige udviklings-projekt kan inspirere til

Jeg er glad for at konstatere, at vores anbefalinger ge- andre lignende projekter
nerelt er blevet godt modtaget. Også de mere kontroversielle af slagsen, som for eksempel opfordringen til at
ændre bevillingssystemet til bedre at passe til store it-projekters natur. En fastlåsning af budgetrammen tidligt i projektet, hvor usikkerheden er stor, er uhensigtsmæssig. Så det må vi lave om.

Det digitale skabersamfund
I juni 2009 kunne tænketanken CIO Innovation Forum – stiftet af DANSK IT og Computerworld offentliggøre visionsudspillet ”Det digitale skabersamfund” med det mål at medvirke til at sætte en ny
digital dagsorden for Danmark. Udspillets hovedbudskab, at ”vi risikerer at gå glip af vækst, velstand
og velfærd, hvis vi ikke forholder os til, hvordan vi fremover skaber – og ikke kun forbruger med it”
er ikke blevet modsagt af nogen, tværtimod. Og senest har den såkaldte højhastighedskomité sendt
signaler i klart samme retning.
Nu udestår så blot, at de danske beslutningstagere begynder at agere derefter. Det sker ikke af sig
selv, og vi må derfor fortsætte arbejdet med at fremme forståelsen på rette sted af, hvordan Danmark får løftet de udfordringer, vi står over for.

Hvordan forbedrer vi danskernes it-færdigheder?
En af de ting, der skal til er generelt forbedrede it-kompetencer. I dybden og i bredden. Noget af
det, vi konkret gjorde på området i 2009/10 skete i samarbejde med Statens Center for Kompetence
og Kvalitetsudvikling (SCKK). I fællesskab lancerede vi et større udviklingsprojekt, der skal højne itfærdighederne hos statens 175.000 ansatte. DIT og
SCKK giver nu de statsansatte mulighed for gratis
at få et digitalt sundhedstjek, sådan at der kan
blive sat ind på lige netop de områder, hvor den
enkelte medarbejder med fordel kan udvikle sine
it-færdigheder.
På den lidt længere bane håber vi, at erfaringerne
fra det statslige udviklingsprojekt kan inspirere til
andre lignende projekter. Og den opmærksomhed,
der fulgte i kølvandet på dette spændende projekt,
har da også fået flere it-ordførere på banen med
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krav om, at der sættes ind med initiativer for at løfte den store gruppe af danskere, der mangler
basale it-færdigheder (cirka 40 procent af os alle - jf. Danmarks Statistik)

Investering i fremtiden
Med de mange nye tiltag, er der nu taget hul på en ny fase i foreningens udvikling. En fase, som jeg
er overbevist om, vil føre til, at DIT bliver attraktiv for alle landets it-professionelle.
De nye tiltag kan allerede mærkes. Også økonomisk! Og det så samtidig med en krisesituation af
markant omfang. I hvert fald for konference- og kursusudbydere. Vores årsregnskab for 2009/10
ender derfor med et minus.
Jeg er dog overbevist om, at investeringerne vil tjene sig ind på den lange bane – både økonomisk og
i form af en forening med endnu større gennemslagskraft og medlemsmæssig relevans.
Jeg håber derfor at se dig til DIT’s årsmøde den 27. maj, hvor du kan høre meget mere om de mange
nye tiltag, der er på vej.
Tak for 2009/10

Klaus Kvorning Hansen
formand
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Medlemsrettede aktiviteter
Gratis på-vej-hjem møder
Videndeling
Hvert år afholder DANSK IT cirka 50 gratis på-vej-hjem-møder, der sætter fokus på it-faglige spørgsmål.
Alene sidste år benyttede flere end 1.500 medlemmer muligheden for at deltage på på-vej-hjemmøder med så forskellige titler som Lean Planning, SCRUM, konflikthåndtering og grøn it.

Gratis årsmøde
Som medlem af DANSK IT kan du deltage gratis i årskonferencen, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Den
20. maj 2009 deltog omkring 300 medlemmer på konferencen, der blev afholdt i Koncerthusets studie 2 i DR Byen.

Gratis for medlemmer af kompetence og strategiske netværk

Fotograf: Julie Nymann

Netværksdagen
Et andet gratis arrangement er DANSK IT’s årlige netværksdag. Her kan alle, der er medlem af DANSK IT’s strategiske eller kompetencenetværk deltage gratis og høre oplæg, knytte
kontakter samt høre nyt fra foreningens mange netværk. Sidste år var James Governor, stifter af analysevirksomheden
RedMonk, og Ulrik Haagerup, nyhedschef hos DR blandt
oplægsholderne. De to fortalte henholdsvist om Cloud Computing og om, hvordan finanskrisen og
globaliseringen stiller store krav om forandringer og innovation i alle dele af det danske samfund.

Gratis webinarer
I 2009 introducerede DANSK IT gratis webinarer for alle medlemmer. Den 24. november fandt det
første webinar med de to internationale EA-eksperter Samuel B. Holcman og Len Fehskens sted.
DANSK IT vil i 2010 tilbyde endnu flere gratis webinarer til medlemmerne.

Bøger og gratis faglige vejledninger
It-fagligt input
Medlemmer af DANSK IT kan købe bøger til it-professionelle med rabat. I bogshoppen kan man også
gratis downloade nogle af DANSK IT’s egne publikationer. Blandt andet kan den nye ”Vejledning til
offshoring af it-projekter” fra foreningens it-jura-fagråd gratis downloades fra www.dansk-it.dk/publikationer.aspx.
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Kurser
Nyt spilkoncept
DANSK IT præsenterede i 2009/10 et alsidigt kursusprogram for landets it-professionelle. Blandt andet kan man nu udvikle sine kompetencer som it-projektleder gennem det nyudviklede PRINCE2®
spilkoncept - PRINCEOPOLY. Og som de første kunne DANSK IT tilbyde et komplet certificeret kursusforløb inden for Lean it-processer.

Kursus On Demand
Skræddersyet kompetenceudvikling
Hos mange virksomheder hersker en arbejdskultur, som er unik. Man vælger at tænke, opfatte og
bruge it på en måde, der understøtter den forretning eller service som er det primære for den enkelte organisation eller virksomhed.
Derfor er DANSK IT begyndt at tilbyde Kurser On Demand. Hvis flere medarbejdere fra en virksomhed
således har samme uddannelsesbehov, vil det være en fordel for virksomheden at dække dette uddannelsesbehov via Kursus On Demand – et lukket virksomhedskursus.

Konferencer
Internationale eksperter
På konference-fronten har DANSK IT afholdt 23 konferencer i foreningsåret. Blandt de mest velbesøgte
konferencer var ”It-sikkerhed 2010” og ”IT i den Offentlige Sektor”, som blev afholdt for første gang.
På programmet var også andre nye konferencer som ”COBIT” og ”Forandringsledelse 2009”. Flere
Internationale eksperter fandt vejen forbi for at holde oplæg på en DANSK IT-konference. I år var det
blandt andre Faisal Hoque, der er udråbt til en af de 100 mest indflydelsesrige personer inden for
teknologi. Han fortalte på konferencen IT Challenges 2010 om konvergens som fremtidens bølge.

Også Roger Leaton, der siden 2004 har stået i spidsen for
at implementere verdenshistoriens største Agile transformation, var at finde blandt årets mange internationale talere.
Han efterlyste på konferencen Agile 09 en mere fleksibel tilgang
til software-udvikling, sådan at projektet ikke falder til jorden
bare fordi, at kunden stiller nye krav undervejs.
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Fotograf: Julie Nymann

Den amerikanske toprådgiver i forandringsledelse, Dean Anderson, optrådte på konferencen Forandringsledelse 2009 en hel eftermiddag med en dugfrisk oversigt over de mest udbredte fejltagelser, der begås på tværs af
brancher i forbindelse med forandringsprocesser.

Netværk
Danmarks største mødested for it-professionelle

Fotograf: Julie Nymann

DANSK IT driver 40 it-faglige netværk, hvor flere end 900 it-professionelle deltager aktivt. I foreningsåret er der blevet etableret flere nye netværk - blandt andre netværk om Lean-it og netværk
om Program og porteføljeledelse
DANSK IT har fire typer netværk. Kompetencenetværk er åbne netværk bestående af
typisk 20-30 personer med samme faglige interessefelt. De strategiske netværk er for personer med strategisk ansvar. Det kan f.eks. være
netværk for it-direktører eller it-chefer. De aktive
netværk er for de af DANSK IT’s medlemmer, der
selv ønsker at drive et it-fagligt netværk. Disse
netværk består af klubber og erfa-grupper. User
Groups er for medlemmer, der ønsker at deltage
aktivt i erfaring og videndeling inden for specifikke it-faglige områder som for eksempel ITIL®.

Nye certificeringer
It-arkitektur og Lean-it
DANSK IT udviklede i 2009 en ny certificering i it-arkitektur skræddersyet til danske forhold. Særligt
forhold som det offentlige OIO-initiativ har en central placering i certificeringen, der bygger videre på
de erfaringer, DANSK IT har med internationale certificeringer som ISEB IT Architecture og TOGAF.
Også certificeringen ”Lean it-processer – Foundation” kom i 2009 på hylden hos DANSK IT. Foundation er første trin i DANSK IT’s nye certificeringsmodel inden for Lean it-processer. Certificeringen er
målrettet medarbejdere i it-branchen, som søger viden om, hvordan Lean kan bruges på processerne
i en it-funktion.
Ud over certificeringer i it-arkitektur og Lean-it har DANSK IT fortsat it-professionelle certificeringer
i ISTQB (softwaretest) og ITIL®.
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Det mener DANSK IT - politiske mærkesager 2009/10
Det politiske bevillingssystem modarbejder it-successer
Anbefalinger til statslige it-projekter
DANSK IT lancerede august 2009 publikationen ”5 holdninger til statslige it-understøttede forretningsprojekter”. DANSK IT ønsker med anbefalingerne at bidrage til udvikling og spredning af ”best
practice” i relation til it-understøttede forretningsprojekter i den offentlige sektor.
En af anbefalingerne er, at en række it-skandaler i de senere år sandsynligvis kunne have været undgået, hvis det politiske bevillingssystem havde været skruet sammen på en anden måde.
Ifølge anbefalingerne er det ikke nødvendigvis en succes at gennemføre et projekt inden for rammer, der er aftalt på et meget tidligt tidspunkt. Projektet skal undervejs i forløbet være i stand til at
tilpasse sig nye muligheder og risici, ligesom det i den forbindelse skal underkastes en vurdering af,
om nytteværdien stadig står mål med indsatsen.
DANSK IT mener, at statslige it-projekter i for høj grad bliver vurderet på om budgettet og tidsplanen
bliver overholdt. Målet og effekten af investeringen indtager ikke en fremtrædende plads. Der bør
derfor fokuseres mere på, hvad der kommer ud af investeringerne. Det vil også bidrage til et langt
mere resultatorienteret fokus og fastholde den ledelsesmæssige opmærksomhed gennem hele projektet.
DANSK IT’s udspil åbnede op for diskussionen af de store offentlige it-projekters finansiering. Og
efterfølgende har Finansministeriet taget positivt mod anbefalingerne, ligesom anbefalingerne rejste
en debat i medierne omkring håndteringen af store statslige it-projekter. Se eventuelt www.dansk-it.
dk/presserum.aspx

Fjern multimedieskatten
Vejledning, facebookgruppe og foretræde for Folketingets skatteudvalg
Multimedieskatten, som trådte i kraft januar 2010, var et andet
emne DANSK IT satte fokus på i foreningsåret og fortsat vil blive
ved med at kæmpe for at fjerne.
DANSK IT mener, at man med multimedieskatten beskatter
fleksibilitet og produktivitet på arbejdsmarkedet. Frem for at
beskatte det man vil have mere af – fleksibelt arbejdsliv og teknologisk udvikling – mener DANSK IT, at man hellere skal beskatte det, man vil have folk til at lade være med – som at ryge
og drikke.
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Dette fortalte DANSK IT i utvetydige vendinger politikerne under lovgivningsprocessen, herunder
som den eneste interesseorganisation ved foretræde for Folketingets skatteudvalg. Det lykkedes
også at få fjernet nogle af de værste urimeligheder, idet f.eks. brug af telefon i forbindelse med vagttjeneste nu ikke udløser beskatning.
DANSK IT forsatte siden sine protester mod multimedieskat i en ny Facebookgruppe ”Fjern multimedieskatten” som på kort tid fik knap 3.000 medlemmer.
Hertil udarbejdede DANSK IT i samarbejde med Lett Advokatfirma vejledningen ”Betydningen af den
nye multimedieskatbeskatning”, der kan downloades gratis på www.dansk-it.dk.

IT i Praksis® 2009
Brugen af it i Danmark
Hvert år tager DANSK IT og Rambøll Management i rapporten ”IT i Praksis” temperaturen på it-anvendelsen i private og offentlige virksomheder
i Danmark. Blandt hovedkonklusionerne i 2009-udgaven var, at vækst og
innovation lægges på hylden i mange virksomheder, at borgerne generelt
oplever digital service som bedre service, og at politikernes manglende
forståelse for potentialet ved digitalisering bremser den offentlige sektors
digitalisering.
Dette var budskaber, som DANSK IT satte fokus på i pressen og over for
politikere. Læs mere i www.dansk-it.dk/presserum.aspx.

It kan løfte velfærden
Udfordringer og anbefalinger
I løbet af året har DANSK IT ved flere lejligheder peget på, at Danmarks velfærd står over for en række
udfordringer, som it kan være med til at løse. Bedre og mere begavet brug af it i den offentlige og
private sektor kan øge produktiviteten og skabe mere innovation.
Derfor hilste DANSK IT da også højhastighedskomitéens (nedsat af Videnskabsministeriet) anbefalinger til, hvordan Danmark bliver et digitalt samfund i vækst velkommen. DANSK IT mener, at anbefalingerne kan blive til virkelighed allerede inden for få år, hvis regeringen foretager en klar prioritering og ansvarsfordeling mellem alle ministre – med principiel støtte fra statsministeren. Læs mere
på www.dansk-it.dk/presserum/pressemeddelelser.aspx
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“Det digitale skabersamfund”
Rapport fra tænketanken CIO Innovation Forum
Den digitale tænketank CIO Innovation Forum – stiftet af Computerworld
og DANSK IT – udgav sommeren 2009 rapporten ”Det digitale skabersamfund”.
I rapporten giver tænketanken deres bud på en vision for fremtidens
digitale samfund. En samfundsvision, som tager udgangspunkt i, at der
skal skabes, produceres og distribueres med it – ikke bare forbruges. Rapporten kan downloades gratis på www.dansk-it.dk.

Danskernes it-færdigheder skal styrkes
It-analfabetisme i Danmark
DANSK IT arbejder ikke kun for at styrke de it-professionelles kompetencer. Også en forbedring af de
grundlæggende it-færdigheder er centralt for foreningens politiske arbejde.
Baggrunden er, at 40 procent af danskerne ifølge Danmarks Statistik (2009) mangler basale it-færdigheder. Det hæmmer væksten og den enkeltes muligheder for at begå sig i samfundet. DANSK
IT mener, at it-færdigheder er færdigheder på linje med det at kunne læse og regne. Derfor er det
vigtigt, at politikerne rykker danskernes manglende it-kompetencer op på den politiske dagsorden.
Ikke mindst for at undgå, at Danmark sakker bagud i forhold til andre lande. Disse budskaber har
DANSK IT ved flere lejligheder gjort gældende over for politikere og i medierne. Blandt andet er
DANSK IT repræsenteret i Undervisningsministeriets ekspertpanel om it og mediekompetencer i
folkeskolen. Det gav DANSK IT mulighed for at give it en mere fremtrædende placering og vægt i
folkeskolens nye fælles mål og de tilhørende undervisningsvejledninger.

Medieomtale
DANSK IT arbejder målrettet for at sætte it på dagsordenen i en bred vifte af medier – fra radio/tv,
landsdækkende dagblade til it-medier. I løbet af 2009/10 har foreningen således været i medierne
441 gange. Især er det lykkes at sætte fokus på emner som it-analfabetisme, multimedieskatten og
statslige it-projekter. Læs mere på www.dansk-it.dk/presserum.aspx.
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Statsansatte går forrest med it-kompetencer
Kampagne for bedre it-færdigheder på arbejdspladsen
Foråret 2010 iværksatte DANSK IT og Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling (SCKK) et
uddannelsesprojekt, hvor samtlige statsansatte får mulighed for gratis at få testet deres it-færdigheder, så der efterfølgende kan blive sat ind med uddannelse.
SCCK og DANSK IT har til projektet udviklet det særlige uddannelseskoncept, DO-IT®. På basis af en diagnosetest kan den enkelte her få et præcist svar på, hvordan det står til med de ønskede it-færdigheder. Hernæst kan der blive sat ind med kurser, e-læring eller selvstudier på lige netop de områder,
hvor den enkelte medarbejder mangler it-færdigheder. Medarbejderne kan endvidere slutte af med
at tage en DO-IT-certificering og få bevis på de
nyerhvervede it-kompetencer. Hermed får både
medarbejdere og arbejdsplads dokumentation
på den gennemførte
kompetenceudvikling.
Udviklingsprojektet blev
under stor mediebevågenhed skudt i gang
med en landsdækkende
kampagne, hvor SCKK
og DANSK IT rullede en
kampagnebus op foran en række større statslige arbejdspladser i København, Odense, Århus og Aalborg. Det næste år vil alle statsansatte således kunne få testet deres it-evner. Læs mere på www.
dansk-it.dk/artikler/doit.aspx.

Lær mere-netværket
Kampagne for bedre it-færdigheder for de it-svageste
DANSK IT indledte i 2009 også et samarbejde med ”Lær mere-netværket”, der består organisationer,
som arbejder med at styrke danskernes it-færdigheder. DANSK IT bidrager til ”Lær mere-netværket”
ved at have opstillet kompetencemål for de it-kurser, som blandt andet biblioteker, AOF og FOF udbyder
under netværket. I 2010 vil AOF, FOF og DANSK IT endvidere lancere en række kurser, hvor man får mulighed for at modtage it-undervisning og efterfølgende få bevis på sine nyerhvervede it-kompetencer.
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I denne folder kan du læse DANSK IT’s
årsberetning for 2009/10
DANSK IT 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 DANSK IT for, at it-faget og anvendelse af it
får den centrale placering på den politiske dagsorden, som det
fortjener.
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