Årsberetning
2012 : 13

Kære medlem af DANSK IT
På disse sider finder du DANSK IT’S årsberetning for foreningsåret 2012/13, der løb fra 1. april 2012
til den 31. marts 2013.
I første del af beretningen 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 DANSK IT særligt har beskæftiget sig
med i 2012/2013. 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 DANSK IT’s årsmøde og generalforsamling, der løber af stablen den 30. maj 2013.
Du kan tilmelde dig årsmødet og efterfølgende generalforsamling på www.dit.dk

Bestyrelsen
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Forord

En hård opbremsning
af Klaus Kvorning Hansen, formand, DANSK IT
Sidste år kunne jeg afslutte formandens del af beretningen i overbevisningen om, at foreningen
havde fået en ny start. Vi havde tilpasset strategi, produkter og økonomi til en markedssituation
med store udfordringer, og vi kunne forelægge et regnskab for generalforsamlingen, der kun
udviste et beskedent underskud.
De første måneder af det nye foreningsår syntes at bekræfte billedet. De økonomiske resultater
var ikke prangende, men med konstant opmærksomhed på omkostningsniveauet og en konsekvent styring holdt vi os meget tæt på sorte tal. Men billedet vendte med ét i december måned.
Svigtende kontingentindtægter og markante fald i omsætningen også på andre områder vendte
op og ned på situationen, og vi måtte de resterende tre måneder af regnskabsåret konstatere, at
det kun blev værre.
Så årets økonomiske resultat er endog meget utilfredsstillende, og vi har måttet vedtage en
strategi og et budget for det kommende år, der på alle måder er udtryk for en opbremsning og
turnaround af foreningen

Aktiviteterne skæres til

Den nye strategi er et udtryk for en erkendelse af, at foreningens aktiviteter må skæres til - for at
foreningen igen kan blive en rentabel forening og en velfungerende arbejdsplads. Det vil betyde
øget fokus på de mest rentable kommercielle aktiviteter, mens udbuddet af nye produkter og
nye medlemsaktiviteter samt de politiske aktiviteter skæres stort set ned til roden. Det har også
betydet, at vi i april måned måtte afskedige tre medarbejdere i sekretariatet, heraf to ledere.
Det er bestyrelsens vurdering, at vi således kan ride stormen af, vel at mærke uden at vi mister
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evnen til at geare op, når markedssituationen ændrer sig til det bedre. Vi har ganske vist kun lige
akkurat kapacitet og kompetencer til at dække foreningens produktmæssige kerneområder. Men
det er samspillet mellem et dedikeret og dygtigt sekretariat samt en række frivillige ildsjæle, som
fortsat vil være vores solide fundament for at holde skruen i vandet indtil indsatsen og udbuddet
igen kan skrues op. En stor tak til medarbejdere og frivillige for jeres indsats og navigeren gennem
til tider turbulente vande.

Den nye strategi er et
udtryk for en erkendelse af,
at foreningens aktiviteter
må skæres til.

Farvel til Tony Franke

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye strategi blev det også besluttet, at samarbejdet med
Tony Franke, der har været adm. direktør i foreningen i mere end 17 år, måtte afsluttes. Tony har
leveret en kæmpe indsats for foreningen, og han har været en loyal og meget engageret nøgleperson i hele dens virke gennem alle årene. I stor udstrækning vil også den nye strategi således
basere sig på de resultater, som Tony har været med til at opnå, men bestyrelsen har vurderet,
at strategien bedst lader sig gennemføre med en ny direktør i spidsen. Der er behov for at finde
nye veje og at styrke ledelsen på områder, hvor en anden profil egner sig bedst. Men foreningen
skylder Tony stor tak for de mange år og den energi, han har lagt i at udvikle og drive den.

Samarbejde med Finansforbundet

I begyndelsen af foreningsåret indgik vi en samarbejdsaftale med Finansforbundet. Finansforbundet ville gerne gøre alle vores medlemstilbud tilgængelige for de mange forbundsmedlemmer, der arbejder aktivt med it, og fra DANSK IT’s side ville vi meget gerne kunne
tiltrække og markedsføre os over for den samme personkreds, der i sagens natur vil efterspørge
en lang række af vores produkter.
Aftalen går ud på, at Finansforbundets medlemmer kan melde sig ind i DANSK IT, mod at forbundet betaler et samlet beløb og samtidigt forpligter sig til at aftage en vis mængde af vores kurser
og konferencer. Enten de kendte og allerede udbudte eller særligt tilrettelagte.
Samarbejdet har også kastet af sig, at vi har oprettet et fagråd for finansiel it, der både kan være
med til at kvalificere de tilbud, vi udvikler, og især styrke DANSK IT’s politik og synspunkter i relation til it i den finansielle sektor.
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Jeg venter mig meget af dette samarbejde, og Finansforbundets medlemmer har taget godt imod
aftalen. Således har vi fået flere end 1.500 nye medlemmer via den, der er nye målrettede kursus
tilbud på vej, og en konference for it-udviklere i den finansielle sektor er under forberedelse.

Samarbejde med IDA

Der er i 2012 indgået en aftale med IDA, der indebærer, at IDA og DANSK IT gør deres gratis
medlemstilbud tilgængelige for hinandens medlemmer. Det betyder, at vores medlemmer
fremover vil kunne deltage i fx de mange på-vej-hjem møder, som IDA arrangerer, og at vores
tilsvarende arrangementer vil få nye deltagere, der måske går hen og bliver så glade for foreningens tilbud, at de melder sig ind.
Samarbejdet er naturligvis også udtryk for, at der er et stort sammenfald i de faglige interesser
medlemmerne imellem, og det kan meget vel pege i retning af et mere udbygget samarbejde
også om mere politiske emner.

Offentlig digitalisering 2013 i Aarhus

Som en af de helt store nyskabelser på konference-siden har DANSK IT i år arrangeret den
digitaliserings-konference, som den nu nedlagte IT- og Telestyrelse i mange år afholdt i Aarhus.
Digitaliseringsstyrelsen ønskede ikke at videreføre konferencen, og vi foreslog derfor, at DANSK IT
skulle overtage den, hvilket styrelsen bakkede op.
Vi er derfor den 22. og 23. maj værter ved, hvad der ser ud til at blive en meget velbesøgt konference, der med undertitlen ”På vej mod d-land” dækker temaer som bl.a. ”Digital infrastruktur”,
”Digitale services” og ”Optimering af digitale processer”. Også økonomisk ser vi frem til, at det
bliver en tiltrængt succes, og styregruppen for Danmark 3.0-projektet skal have en stor tak for at
sammensætte programmet og tage et stort praktisk slæb.

Elendig CPR-sikkerhed

I maj 2012 var vi i pressen med en historie om et par unge studerende, der har udviklet et program, der udnyttede sårbarheder i visse hjemmesiders brug af CPR-numre til legitimation. Ved at

Som en af de helt store
nyskabelser på konferencesiden, har DANSK IT i år
overtaget den digitaliseringskonference, som den nu
lukkede IT- og Telestyrelse i
mange år afholdt
i Aarhus.
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benytte navn, fødselsdato og adresse på en person, kan man ved hjælp af programmet gennem
gentagne forsøg til sidst ”gætte” de sidste 4 cifre i CPR-nummeret og dermed åbne for misbrug af
det.
På daværende tidspunkt lovede firmaerne bag de berørte hjemmesider at fjerne sårbarhederne,
og økonomi- og indenrigstminister Margrethe Vestager var fremme med udtalelser om, at lovgivningen på området var helt i orden og blot skulle indskærpes overholdt.
Det har imidlertid i april måned i år vist sig, at der stadig er hjemmesider, der har en elendig
CPR-sikkerhed, og det kan dermed stadig lade sig gøre at gætte sig frem til givne personers CPRnummer og dermed i princippet stjæle deres identitet.
TV2 tog sagen op, og DANSK IT gentog synspunktet, at den eneste permanente og sikre løsning vil
være at etablere en offentlig løsning fx i form af et borgerkort, der kan benyttes som legitimation i
forbindelse med anvendelse af alle former for digitale services.

Danmark 3.0

Danmark 3.0-projektet arbejder fortsat med at sætte fokus på Danmarks transformation fra i-land
til d-land – et land, der målrettet baserer økonomien og udviklingen på de digitale muligheder.
Ved årets start var det tanken, at projektet skulle arbejde med nogle helt konkrete bud på, hvad
transformationen kunne indebære, men projektet har vurderet og fået bestyrelsens støtte til,
at hovedprioriteten i stedet skal være at etablere uformelle, idepolitiske dialoger med ministre,
topembedsfolk og andre organisationer for at sprede d-lands-tankerne. Det er så at sige vigtigere
at plante frø hos centrale aktører, end det er at begrænse tankerne til at dreje sig om enkeltinitiativer eller tiltag.
Projektet afholdt i november et velbesøgt debatarrangement ”Fra viden til vækst”, hvor co-CEO
Jim Hagemann Snabe fra SAP og uddannelsesminister Morten Østergaard gav deres bud på,
hvordan vi udnytter den globale digitaliseringsbølge og omsætter viden til vækst. I forbindelse
med arrangementet udskrev DANSK IT sammen med Information en essaykonkurrence, hvor

Projektet Danmark 3.0 er
fortsat foreningens væsentligste aktivitet, når det
drejer sig om at udvikle og
fremføre de overordnede
synspunkter, der peger frem
mod et digitalt Danmark.
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skribenterne skulle finde svar på, hvordan Danmark gør sig kompetencemæssigt klar til at udnytte
Danmarks digitale potentiale om 10 år. De tre vindere i konkurrencen fik bl.a. mulighed for at
deltage i et frokostmøde med uddannelsesminister Morten Østergaard.
Den 15. april stod projektet for et meget velbesøgt debatmøde om stopklodserne for digital
velfærd med deltagelse af bl.a. økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og Falcks
koncernchef Allan Søgaard Larsen. Margrethe Vestager talte bl.a. om at en ny udbudslov skal
være med til at bane vejen for et tættere og mere udbygget samspil mellem den offentlige sektor
og private virksomheder, og hun gav dermed, om ikke andet så indirekte, udtryk for et synspunkt,
der også er foreningens: At den nuværende lovgivning og praksis omkring offentlige udbud
bestemt ikke virker fremmende for den digitale udvikling af det offentlige Danmark.
Danmark 3.0-projektets styregruppe har, som omtalt ovenfor, også fyldt godt i programkomitéen for vores digitaliserings-konference i Aarhus. Projektet Danmark 3.0 er fortsat foreningens
væsentligste aktivitet, når det drejer sig om at udvikle og fremføre de overordnede synspunkter,
der peger frem mod et digitalt Danmark.

Det nye år

Det nye år vil naturligvis være præget af det scenarie, jeg beskrev ovenfor, og herunder også af
udskiftningen på direktør-posten. Men det ændrer ikke ved, at foreningen stadig vil være til stede
i debatten med en stærk stemme for den værdiskabende digitale udvikling og fortsat vil være
leverandør af de kurser, konferencer, certificeringer og netværk, der for alvor flytter noget for de
it-professionelle og for it-Danmark.
Tak for 2012/13!

Klaus Kvorning Hansen
Formand

Klaus Kvorning Hansen, formand
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Kompetenceudvikling
Gratis på-vej-hjem møder
DANSK IT har i foreningsåret afholdt 35 gratis på-vej-hjem møder og webinarer. De mest vel
besøgte var webinaret ”Teknikker til kravmodellering i agile, komplekse miljøer” samt på-vej-hjem
møderne ”Præsentationer med Power” og ”Practices of a Great Product owner”, hvor vi havde
besøg af scrum-guruen Bob Galen.
For at kunne tilbyde flere gratis møder har DANSK IT indgået et samarbejde med it-forum midtjylland. Samarbejdet betyder, it-forum midtjylland og DANSK IT gensidigt tilbyder gratis på-vej-hjem
møder til hinandens medlemmer. Samme aftale er indgået med IDA-IT. Hermed får DANSK IT’s
medlemmer adgang til mange flere gratis arrangementer.
Læs mere om DANSK IT’s gratis på-vej-hjem møder
Konferencer
DANSK har i foreningsåret afholdt 14 konferencer, der emnemæssigt har spændt fra Mobility til
Finans IT. DANSK IT har også været medarrangør af konferencen GOTO Copenhagen 2012, der
bød på internationale keynotes og samlede it-udviklere til tre konference-dage i København.
Årets mest velbesøgte konference var GOTO Copenhagen 2012 konferencen, og ”IT i den offentlige sektor 2012”.

Scrum-guru Bob Galen
gav deltagerne en inspirerende
eftermiddag ved på-vej-hjem
mødet ”Practices of a
great Product Owner”.

I maj 2013 afholder DANSK IT todages-konferencen ”Offentlig digitalisering 2013 – på vej mod
d-land” i Aarhus. Konferencen er langt hen af vejen en videreførelse af den digitaliseringskonference som Digitaliseringsstyrelsen (og tidligere IT-og Telestyrelsen) årligt har afholdt i
Aarhus, men som DANSK IT nu viderefører.
Læs mere om DANSK IT’s konferencer

09

Kurser
DANSK IT udbyder årligt omkring 60 kurser inden for områder som forretningsmodellering, sikkerhed, kommunikation, team building mm.
I dette foreningsår er der kommet flere nye kurser på programmet. Blandt andet kurser i
kravhåndtering med use cases samt kurserne ”Change Leadership” og ”Project Leadership”. De to
sidste har fokus på at lære via spil.
Herudover har DANSK IT udviklet nye kurser, der henvender sig til it-professionelle i den finansielle sektor. Det drejer sig blandt andet om kurserne ”Fra it-nørd til it-projektleder” og ”Introduktion til de finansielle markeder”. Begge kurser er udviklet på opfordring af Finansforbundet, som
DANSK IT har indgået en større samarbejdsaftale med.
Læs mere om DANSK IT’s kurser
Netværk
DANSK IT har 35 it-professionelle netværk, klubber og erfa-grupper med flere end 800 aktive
medlemmer.
I løbet af 2013 starter to nye netværk op. Et kompetencenetværk om Scrum og et strategisk netværk om gevinstrealisering.
I foråret 2013 afholdes to fælles netværksdage, hvor 3-6 netværk mødes og holder deres respektive netværksmøder på samme sted og samme dag og samtidig laver et par fælles sessioner. Det
giver mulighed for, at netværksdeltagerne kan mødes på tværs af netværkene.
Læs mere om DANSK IT’s netværk
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Certificeringer
DANSK IT er i dag ”examination institute” på ITIL, ISTQB (softwate test), IT-arkitektur og Lean IT.
De to sidst nævnte er foreningens egne certificeringer. Inden for it-arkitektur kan DANSK IT desuden tilbyde sin egenudviklede Teknologi Arkitekt practitioner certificering.
Et udvidet leverandør-samarbejde gør, at der nu også er mulighed for e-læring inden for flere nye
områder, herunder COBIT 4.1, XBRL (den nye standard for udveksling af økonomiske data), Cloud
Computing og PRINCE2 (foundation og practitioner fra maj 2013). ITIL e-læring er endvidere blevet udbudt i begrænset omfang til DANSK IT’s samarbejdspartnere.
DANSK IT tilbyder også kursus og certificering i en samlet pakke inden for TOGAF, SCRUM og det
helt nye COBIT 5.0. I forhold til COBIT 5.0 er DANSK IT de første i Danmark, der kan tilbyde dette
”klasserumsbaserede kursus”.

DANSK IT’s egenudviklede Lean ITcertificering er blevet global som
en del af samarbejdet med
Hollandske EXIN.

Takket være en række attraktive samarbejdsaftaler med veletablerede certificeringsleverandører,
er det muligt at tilbyde medlemmer af DANSK IT en særlig god pris på kurser, der inkluderer en
certificering.
DANSK IT har fået en ny kursusudbyder inden for softwaretest samt inden for DANSK IT’s egen
it-arkitektur certificering. DANSK IT’s egenudviklede Lean IT certificering er blevet global efter at
foreningen har indgået samarbejde med Hollandske “EXIN”. Exin har taget certificeringen ind i
deres globale portefølje. Lige som it-arkitektur certificeringen, er Lean IT certificeringen lavet af
en gruppe af DANSK IT’s medlemmer.
DANSK IT har desuden fået et nyt testværktøj til online eksamener. Det nye værktøj afløser det
efterhånden 12 år gamle system til online eksamener og giver bedre mulighed for at understøtte
egne og samarbejdspartnernes arbejde og samtidig ventes det at øge certificeringsområdets
effektivitet.
Læs mere om DANSK IT’s certificeringer
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Certificering til it-brugere - Årets TestCenter
Danmarks mange it-testcentre arbejder dagligt på at højne danskernes digitale kompetencer.
For at påskønne den store indsats, der ydes inden for it-uddannelse, belønner DANSK IT hvert
år testcentre, der i særlig grad har gjort en indsats.
Årets TestCenter-priser blev i dette foreningsår tildelt til de to testcentre AspIT og Center for
Afklaring og Kompetenceudvikling. Begge TestCentre tilbyder en række forskellige tilbud med
primær fokus på kompetenceafklaring samt certificering til deres kursister. Alle kursister kompetenceafklares, tilbydes den rette mængde undervisning og efterfølgende ICDL®-certificeres.
Denne metode er med til at sikre et højt kompetenceudbytte for kursisterne da de afslutningsvis effektmåles, hvorfor begge TestCentre kan tilbyde it-kompetenceløft med dokumenteret
effekt.
Nyt kursuskoncept
DANSK IT har i tæt samarbejde med foreningen Borgerservice Danmark og 9 kommuner
udviklet kursuskonceptet ”Den Kompetente Borgerrådgiver” bestående af 1 grundmodul og
4 videregående moduler. De nye kurser styrker borgerrådgivernes forudsætninger for at lære
borgerne, hvordan de benytter kommunernes digitale selvbetjeningsløsninger. DANSK IT har
foreløbig afholdt 15 kurser for mere end 225 kursister. Baggrunden for kurserne er, at alle
danskere skal betjene sig selv digitalt inden 2015, hvilket stiller kommunernes borgerrådgivere
over for en kæmpe pædagogisk opgave. For hvordan er det lige, de får lært borgerne at bruge
de digitale løsninger, hvis borgerne ikke vil eller kan?

Engagerede kursister
- morgendagens ”Kompetente
Borgerrådgivere”

Læs mere om DANSK IT’s certificeringer for it-brugere
BUPL’s forbundskontor styrker it-kompetencerne
Børne – og Ungdomspædagogernes Landsforbund BUPL – tilbød i februar måned alle 135
medarbejdere på deres Forbundskontor kompetenceafklaringstest og efterfølgende at komme
på kursus, hvis testen viste, at der var grundlæggende it-kompetencer, der med fordel kunne
forbedres. Det efterfølgende kursustilbud leveres af DANSK IT’s akkrediterede TestCenter 4D
Konsulenterne. Projektet løber ind i det nye foreningsår.
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Mærkesager
Danmark 3.0 – en idépolitisk platform
DANSK IT’s Danmark 3.0-projekt har i foreningsåret fortsat arbejdet med at belyse, hvordan
digitaliseringen er i færd med at forvandle Danmark fra at være et i-land til at være et d-land - et
land, hvor økonomien og udviklingen bygger på de digitale muligheder. I november 2012 blev
debatmødet ”Fra viden til vækst” afholdt. På mødet fortalte CEO Jim Hagemann Snabe fra SAP
og uddannelsesminister Morten Østergaard om, hvad der skal til for, at Danmark udnytter den
globale digitaliseringsbølge og omsætter viden til vækst.
Læs mere om debatarrangementet ”Fra viden til vækst”
Med afsæt i arrangementet udskrev DANSK IT og dagbladet Information en essaykonkurrence.
Opgaven var at give et bud på, hvordan Danmark gør sig kompetencemæssigt klar til at udnytte
Danmarks digitale potentiale om 10 år. De tre vindere deltog efterfølgende i et frokostmøde
med uddannelsesminister Morten Østergaard, hvor de præsenterede deres idéer, ligesom de
tre essays blev offentliggjort af Information og DANSK IT.
Læs mere om essaykonkurrencen
I april 2013 blev debatmødet ”Fra digitalisering til velfærd” afholdt. Her gav blandt andre
økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og koncernchef Allan Søgaard Larsen, Falck,
deres vurdering af, hvordan vi udnytter Danmarks digitale potentiale til at sikre og videreudvikle
velfærden.
Læs mere om debatmødet “Fra digitalisering til velfærd”
Hovedprioriteten for Danmark3.0-projektet har i året været at skabe uformelle, idépolitiske dialoger med ministre, topembedsfolk og andre organisationer for at sprede d-lands-tankerne.

Økonomi- og indenrigsminister
Margrethe Vestager delte
sin vudering af, hvordan man
bedst muligt udnytter
Danmarks digitale potentiale.
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Elendig CPR-sikkerhed
To kvikke ITU-studerende udviklede i årets løb en webservice, som de kunne bruge til at påvise,
at det var muligt at finde enhver danskers CPR-nummer, når blot vedkommendes navn og fødselsdag var kendt.
De udnyttede, at teleselskaberne på deres websites bad om CPR-nummer, når man ville tegne
et abonnement. De to studerende henvendte sig til DANSK IT for at få skabt opmærksomhed om
denne sårbarhed ved brugen af CPR-numre. Efter henvendelse til Telekommunikationsindustrien og en del presseomtale er Indenrigsministeriets CPR-kontor begyndt at stramme op
på praksis for abonnenter i CPR-systemet.
I skrivende stund har historien dog gentaget sig, idet det over for TV2-Nyhederne igen er blevet
demonstreret, at det med enkle midler fortsat er muligt at skaffe sig adgang til CPR-numre på
nettet.
DANSK IT argumenterede i den forbindelse endnu en gang for, at der er behov for, at man på sigt
udstyrer folk med et borgerkort. Kortet vil kunne benyttes som legitimation i forbindelse med
anvendelse af alle former for digitale services.
Læs også ”Danskernes CPR-numre frit tilgængelige”
Læs også ”Teleselskaber spiller hasard med CPR-numre”
Læs også ”Fortsat elendig CPR-sikkerhed”
Venter stadig på bedre udbudsregler og –praksis
Offentlige it-udbud er stadig for dyre og hæmmer innovationen. Kommunerne ender alt for ofte
med gårsdagens frem for morgendagens it-løsninger, og både kunder og leverandører står tilbage med en oplevelse af en unødigt tung og fordyrende proces og et dårligt resultat. DANSK IT
ser gerne, at man fx i højere grad anvender dialogbaserede udbudsformer. EU er i gang med at
behandle nye udbudsdirektiver, men DANSK IT mener ikke, Danmark skal vente på direktiverne
men i stedet formulere en ambitiøs handlingsplan for vedtagelse af en dansk udbudslov med
14

bl.a. adgang til dialog mellem kunder og leverandører om it-udbud og et ændret klagesystem.
Sammen med IT-Branchen, KL og KITA forsøger DANSK IT at lægge pres på regeringen i denne
sag.
Historisk samling af it-sikkerhedskræfterne
Efter lang tids forberedelse var der i november stiftende generalforsamling i det nye Rådet for
Digital Sikkerhed. Initiativtagerne bag rådet er Forbrugerrådet, DI ITEK, IT-Branchen, DANSK IT’s
Råd for IT- og Persondatasikkerhed og Rådet For Større IT-Sikkerhed, som til sammen repræsenterer et stærkt bagland af eksperter, organisationer og forskere med speciale i teknologianvendelse, brugeradfærd, privatlivsbeskyttelse og informationssikkerhed.
Læs også ”Nyt it-råd skal sikre tryg digitalisering”
K03 – ny kontrakt til agile projekter
Den agile udviklingskontrakt, K03-standardkontrakten, blev i december offentliggjort af Digitaliseringsstyrelsen.
DANSK IT har deltaget i arbejdet med at skabe kontrakten og bakker op om den færdige kontrakt og ser på resultatet som et tilfredsstillende “agreed document”, der understøtter en projekttilgang, som vi har store forhåbninger til. Der er et stort behov for at få en standardkontrakt
på det danske marked, som kan rumme de agile udviklingsmetoder, som i stigende grad anvendes af kunderne i udviklingsprojekterne. I praksis kan udfordringen dog blive, at kontrakten
er tiltænkt og skrevet til de meget store offentlige projekter, hvor kunden forudsættes at have
organisatoriske og tekniske erfaringer med komplekse agile projekter.
Som kundernes repræsentant i processen skal der dog ikke herske tvivl om, at DANSK IT ikke fik
alle ønskerne opfyldt. Derfor er der også nogle ikke helt uvæsentlige områder i kontrakten, som
kundesiden skal være meget opmærksom på, når kontrakten anvendes i praksis.
Læs også “K03 i praksis - hvad vil kunderne sige?”
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Offentlige grunddata – Danmarks digitale råstof – blev endelig sat fri
En stor mængde af de danske myndigheders data om borgere, virksomheder, bygninger, adresser m.v. er fra årsskiftet blevet stillet gratis til rådighed for den private sektor. Det var resultatet
af en aftale mellem regeringen og KL om frisættelse af Danmarks ”digitale råstof”. DANSK IT ser
store potentialer i den private udnyttelse af offentlige data, både når det handler om skabelse
af innovative løsninger og arbejdspladser, og har derfor længe ønsket denne frisættelse. Der er
dog endnu mange data i den offentlige sektor, der kan aktiveres til gavn for innovationen, så det
vil DANSK IT fortsætte med at sætte fokus på.
Læs også ”Danmark har chancen for at tage førertrøjen”
Udnyt sundhedsdata bedre
Blodtryksmålere, pulsmålere, skridttællere og lignende er efterhånden standardudstyr i danskernes hjem, men de data, som indsamles, bliver ikke udnyttet tilstrækkeligt af sundhedssystemet, og det er spild af vital viden, mener DANSK IT.
I forbindelse med udarbejdelsen af regeringens, KL’s og Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet for 2013 og 3-4 år frem anbefalede DANSK IT derfor, at der
udvikles en slags digital borgerjournal som supplement til de eksisterende journaler. I den digitale borgerjournal skal man som borger kunne tilføje en bred vifte af relevante sundhedsdata,
ligesom man skal kunne tilføje data og rette i forkerte data hos sundhedsvæsenet. På den måde
kan der skabes sammenhæng i de oplysninger sundhedsvæsenet ligger inde med og modtager
fra forskellige kilder i og uden for den kliniske verden.
Læs også ”Vitale helbredsoplysninger går lægens næse forbi”
Ny guide: ”Sikkerhed ved it-outsourcing”
Alt for mange virksomheder får en uventet ekstraregning, fordi de først begynder at forholde sig
til it-sikkerhed efter, at beslutningen om at outsource er truffet, lyder budskabet i ny guide fra
DANSK IT. Guiden, der er udarbejdet af DANSK IT’s it-sikkerhedschefkreds, består af en tjekliste
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med 24 punkter, man bør forholde sig til, inden man skriver under på outsourcing-aftalen.
Læs guiden “Sikkerhed ved it-outsourcing”
Reviderede IT Governance-anbefalinger
Fagrådet for IT Governance og Management står bag udgivelsen af de reviderede IT Governance-anbefalinger og har i den forbindelse interviewet en række danske private og offentlige
virksomheder og har spurgt ind til deres arbejde med IT Governance. Interviewene er hen over
året løbende blevet bragt i DANSK IT’s nyhedsbrev, hvor de har tiltrukket mange læsere.
Læs de reviderede it-governance anbefalinger
Læs interviewene her
IT i praksis 2012
DANSK IT og Rambøll Management Consulting stod for 17. år i træk bag undersøgelsen IT i
Praksis®. Undersøgelsen tager temperaturen på brugen af it i private og offentlige virksomheder
i Danmark.
Med afsæt i undersøgelsen satte DANSK IT blandt andet mediefokus på, at der fortsat er itproblemer i folkeskolen - blandt andet med de trådløse netværk, med lærernes it-kompetencer
og med videostreamning. Der blev også sat fokus på, at det ikke kun er ældre, der har svært ved
digitaliseringen. Flere unge har det svært med offentlig selvbetjening på nettet.
Blandt undersøgelsens mest bemærkelsesværdige konklusioner omkring den private sektor var,
at vækst er blevet et centralt fokusområde. To ud af tre af top 500 virksomhederne opererer
med vækststrategier. Opkøb og fusioner som element i realiseringen af forretningsstrategierne
rykker to takker op på listen over de vigtigste initiativer. I 2012 forventer 40 pct. af virksomhederne endvidere at skulle ansætte flere it-medarbejdere.
Undersøgelsen viste også, at høj kompleksitet inden for it er den største it-relaterede barriere
for at opfylde de offentlige virksomheders forretningsmæssige mål. Markant flere it-ledere (74
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procent) i den offentlige sektor end i den private sektor (56 procent) betragter kompleksitet som den største
udfordring.
Læs mere om undersøgelsen
Gratis årsmøde
Blandt DANSK IT medlemstilbud er den gratis årskonference, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen.
Sidste år blev konferencen afholdt hos Dong Energy. Dagen bød blandt andet på oplæg af Jan Amtoft, CIO, F.L.
Smidth, Mikkel Freltoft Krogsholm, CFIR og af Mikkel Freltoft Krogsholm, CFIR.
På dagen blev der også overrakt grøn it priser til Danmarks tre bedste eksempler på energibesparende og
miljørigtig it-anvendelse. Priserne gik til Animal Care, Atea og ITX. Bag grøn it priserne står Digitaliseringsstyrelsen,
IT-Branchen og DANSK IT.
DANSK IT uddelte på årsmødet også foreningens ildsjælspris. Den gik til Venstres kultur- og it-ordfører, Michael
Aastrup Jensen, der hermed er det første ikke-medlem af foreningen, som bliver hædret for at fremme kendskabet
til og brugen af it til gavn for samfundet og den enkelte bruger.
Læs mere om ildsjælsprisen her

