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Mere og bedre for færre ressourcer 

Hvis produktivitetsvæksten i Danmark 
havde været som i Sverige, ville det 
offentlige have haft råd til én af følgende: 

 Indføre gratis kollektiv trafik. 

 Ansætte dobbelt så mange folkeskolelærere 
pr. elev på 1.-5. klassetrin. 

 Ansætte 40 pct. flere hjemmehjælpere og 
plejeassistenter. 

 Anlægge 9 nye supersygehuse - hvert år. 

 Øge andelen af vedvarende energi i 
elforbruget med 8 procentpoint om året. 

 Tredoble udviklingsbistanden. 

 Sænke bundskatten med 3 procentpoint. 

(Kilde: Produktivitetskommissionen, 2012) 



Vækst DK – 12 milliarder frem mod 2020 
 

Vækst, job og konkurrenceevne

Reformer 

der forbedrer vilkår for 

private virksomheder

Reformer som øger 

uddannelsesniveau og 

beskæftigelse

Reformer af offentlig 

sektor samt holdbare 

offentlige finanser

Styrke konkurrenceevnen 

og genopretning af dansk 

økonomi

Understøtte produktivitets-

udviklingen

Bidrager til væksten frem 

mod 2020 med 20 mia. kr.

Frigøre råderum til 

initiativer som understøtter 

vækst og beskæftigelse

Videreudvikling og moder-

nisering af den offentlige 

sektor i 2020 for 12 mia. 

kr.

Skabe grundlag for nye 

arbejdspladser i den private 

sektor.

Gennemføre reformer som 

øger beskæftigelsen

Bidrager til væksten frem 

mod 2020 med 20 mia. kr.

2020 pejlemærker: Økonomisk vækst, 150.000 nye 

private arbejdspladser, holdbare offentlige finanser



Målrettet digital ledelse gennem 10 år  



Digitaliseringsstrategi 2011–2015 – overblik  

• Trinvis overgang til digital selvbetjening – lukke for adgangen 
til papirblanketter (fx flytning, skoler/børnehaver, kørekort) 

• Teknologien rykker ud i de store velfærdssektorer (skole, 
ældrepleje, sygehuse mv.) 

• Professionalisering af offentlige it-projekter (færre ”skandaler”) 

• Alle skal have en digital postkasse fra 2014 på borger.dk. 
Virksomheder på virk.dk i 2013  

• Bedre deling af data og mindre dobbeltindtastning (fx indkomst 
og adressedata)  

• Løsninger til mobile platforme  

• Med videre… 

 



Opgør med frivillighed 

80 pct. af alle ansøgninger, 
formularer, breve og 
dokumenter sendes og 
modtages digitalt i 2015. 
 
Ny lovgivning: 
-Digital post for borgere og 
virksomheder 
-Obligatorisk digital 
selvbetjening 
 

Business case-analyse: 
-Fællesoffentlig baseline 
-Grundlag for finanslov og 
kommuneaftaler 
-Stor volumen sikrer 
gevinster 
 



Lovgivning som ”game-changer” 
- selvbetjening og digital post 
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Blanketter erstattes af borger.dk og digital 
selvbetjening … 

Sundhedskort 

Flytning 

EU-sygesikring 

Dagtilbud 

Skoleopskrivning 

Fritidshjem 

Jagttegn 

SU-lån 

Optagelse.dk 

Hjælpemidler 

Begravelseshjælp 

Valg af læge 

Økonomisk friplads 

Rotter 

Vielse 

Pas 

Cykeltvyeri 

Etc., etc. 

Forældremyndighed 

Børnebidrag 

Separation 

Våbentilladelser 

Boligstøtte 

Folkepension 

Varmetillæg 

Byggetilladelse 

Etc., etc. 

Hjælp til forsørgelse 

Kontanthjælp 

Personligt tillæg 

Enkeltydelser 

Beboerindskud 

SVU 

Etc., etc. 



Nøgletal på gevinster ved digitalisering  

• Modernisering, herunder digitalisering, skal bidrage med 12 
milliarder frem mod 2020 (Vækst DK) 

• I 2012 blev der indgået aftaler om 1,371 milliard kroner, bl.a.  

• Digital post i regioner og kommuner: 721 millioner kr. 
(effekt i 2020) 

• Selvbetjening i regioner og kommuner bølge 1 og 2: 255 
millioner kr. (effekt i 2020)  

• Grunddata: 88,2 (effekt i 2020)  

• Analyse viser, at det samlede potentiale alene på selvbetjening 
er 900 millioner (i 2013 bliver der indgået aftale om bølge 3)  

 

 



Sikkerhed: NemID og NemLog-in 
 

Den fællesoffentlige digitale infrastruktur 

Portal: Borger.dk, virk.dk og sundhed.dk 

Betaling: e-Faktura, NemHandel, NemKonto og e-Indkomst 
 

Kommunikation: Digital post, NemSMS og fjernprint 



Sikkerhed 

NemID: ca. 3,7 mio. borgere har NemID med offentlig digital signatur. NemID 

har samlet set været anvendt mere end 1 milliard gange. Brugertilfredsheden 
er øget fra 75 pct. i 2010 til 96 pct. i 2012.  

NemLog-in : I 2011 var der samlet 22,77 millioner log-in. Dette antal steg til 
31,56 millioner i 2012  En stigning på i alt 38,6 pct.   

Portaler 

Borger.dk har i 2012 haft 13.269.596 besøgende. Fremgang på 24 pct. i 
forhold til 2011. Besøgstallet for januar 2013 har slået alle rekorder for 
månedlige besøg = 1.907.394 besøgende, en stigning på 43 pct.  
Virk har i september 2012 157.287 registrerede virksomheder. En forøgelse på 
56 pct. fra 2011 til 2012.  

Betaling 

E-faktura/NemHandelsregisteret håndterer ca. 18 millioner elektroniske 
fakturaer hvert år. Det sparer årligt det offentlige ca. 700 mio. kr. 
I perioden oktober 2005 til januar 2013 har 562.199.356 betalinger passeret 
igennem NemKonto-systemet. 

Kommu-
nikation 

Digital post/e-Boks (borgere): Digital post har i januar 2013 rundet 1 
million brugere, der er tilmeldt digital post fra alle myndigheder. Det er mere 
end 34 pct. flere brugere på digital post end i januar 2012. 2 million borgere 
modtager digital post fra det offentlige, fx lønsedler.  
Digital post (virksomheder): 11.012 virksomheder er tilmeldt digital post 
(januar 2013). Det er mere end dobbelt så mange virksomheder på digital post 
som i januar 2012. Ca. 270.000 er tilmeldt e-Boks.  



Lovgivning 

• Lovgivning 
om obligatorisk 
digital selvbetjening 
bølge 2 

• Bekendtgørelser 
vedr. digital post til 
borgere og 
virksomheder 

Infrastruktur 

• Digital Post til 
virksomheder  -
klargøring til 
obligatorisk 

• Udviklingsvejledning 
til velfungerende 
selvbetjenings-
løsninger 

• Udvikling af mobil 
NemID og mobil 
selvbetjening på 
dele af borger.dk 

• Udrulning af 
fjernprint, fuldmagt 
mv.  

Lokal 
implementering 

• Digital post i 
sagsgange og 
systemer hos 
myndighederne 

• Brugervenlighed og 
tilgængelighed i 
selvbetjeningsløsnin
ger   

• Klarmelding af 
selvbetjeningsløsnin
ger  

• Videreudvikling af 
borger.dk 

Information og 
hjælp 

• Kommunikations-
kampagne bølge 2 

• Kommunikations-
kampagne målrettet 
Digital Post til 
virksomheder (EVM) 

• Central hjælpeindsats, 
bl.a. Seniorsurf-dag 
og 
undervisningsmidler 

• Analyse og 
pilotprojekt vedr. 
fælles telefonisk 
support  

Økonomi 
og analyse 

• Analyse af 
potentialer ved 
overgang til digital 
selvbetjening bølge 
3 og 4 

• Offentliggørelse af 
digital scorecard, 
hvor fremdrift i 
digitaliseringsgrad 
på de obligatoriske 
områder følges  

• Bidrag til 
økonomiaftale med 
kommuner og 
regioner og 
Finanslov   

 

Juridisk grundlag for 
overgang til digital 
selvbetjening og 
Digital Post  

 

 

Kortlægning af 
økonomiske 
konsekvenser, ind- 
budgettering og 
opfølgning på 
realisering  

 

Drift og udvikling af 
de nødvendige 
centrale løsninger for 
overgang til digital 
kommunikation 

 

Implementering af 
løsninger med den 
aftalte 
brugervenlighed og 
tilgængelighed og 
nye sagsgange 

 

Informationsindsats 
om overgangen til 
digital 
kommunikation 
samt 
foranstaltninger til 
hjælp og støtte 

 
Udvalgte leverancer i 2013 

Program for fuld digital kommunikation 



Program for grunddata 
 

Om aftalen:  

• Igangsat af regeringen og KL 

• Investeringer for ca. 930 mio. kroner 
frem til 2016 

• Etablering af en tværoffentlig 
grunddatabestyrelse  

• Analyser af nye grunddataområder 
følger 

Milepæle og fokus i 2013: 

• Opbygning af governance 

• Fri adgang til virksomheds- og geodata 
per 1. januar 

• Udarbejdelse af en analyse af effektiv 
personregistrering 

• Etablering af Datafordeleren 

• Etablering af en fælles datamodel 

 

• Målet er øget kvalitet, effektive arbejdsgange samt  
innovation og vækst 
• Sikre fri adgang til offentlige grunddata for myndigheder, 
borgere  og virksomheder 
• Initiativer på følgende områder: ejendomme, adresser, geografi, 
personer og virksomheder 
 



Mere information 

• www.digst.dk  

• www.digst.dk/digitaliseringsstrategi  

 

Tilmelding dig nyhedsbrev på: 

http://www.digst.dk/nyhedsbrev  

 

http://www.digst.dk/
http://www.digst.dk/digitaliseringsstrategi
http://www.digst.dk/nyhedsbrev

