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Fram til valget sommeren 2015 var ansvaret for IKT-politikken i all hovedsak delt mellom 

Erhvervs- og Vækstministeriet og Finansministeriet, med henholdsvis Erhvervsstyrelsen og 

Digitaliseringsstyrelsen som underliggende direktorater. Etter valget i sommer er ansvaret 

for utbygging av bredbånd og telefoni flyttet til Energi, Forsynings- og Klimaministeriet1, 

det operative ansvaret for utbyggingen er flyttet til Energistyrelsen. Ansvaret for IKT-

politikken er dermed tredelt.  

Erhvervs- og Vækstministeriet har ansvaret for tilsyn med konkurranse på tele- og 

internetområdet, tildeling av domenenavn, cookie lovgivning og personvern. I tillegg har 

departementet ansvaret for politikk knyttet til vekst og utvikling, herunder å stimulere til 

innovasjon i bedriftsmarkedet. Erhvervsstyrelsen har ansvaret for kunnskapsinnhenting til 

politikkutforming og gjennomføringen av politikken på områdene til departementet. 

Dette direktoratet har ansvaret for tilsyn med konkurranse i tele- og internettmarkedet. 

Men har også ansvaret for å legge til rette for finansieringsmekanismer for bedrifter 

gjennom ulike stimuleringsordninger.  

Finansministeriet har ansvaret for digitalisering av offentlig sektor. Digitaliseringsstyrelsen 

ble opprettet i 2011 som et resultat av nedleggelsen av IT- og Telestyrelsen.  

Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for IKT- politikken for offentlig sektor i samarbeid med 

relevante fagministerier. Eksempelvis har Sundhedsministeriet (Helsedepartementet) også 

en del av avansvaret for digitalisering av helsesektoren.  

                                                             
1 https://erhvervsstyrelsen.dk/nye-opgaver-til-erhvervsstyrelsen 

https://da.wikipedia.org/wiki/Erhvervs-_og_V%C3%A6kstministeriet
https://da.wikipedia.org/wiki/Finansministeriet
https://da.wikipedia.org/wiki/Erhvervs-_og_V%C3%A6kstministeriet


Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for gjennomføring av strategiarbeidet på vegne av 

Regjeringen.  

I tillegg er lovfesting av prinsippene om elektronisk kommunikasjon et viktig virkemiddel. 

Med inneværende digitaliseringsstrategi og lovfestet obligatoriske digitale tjenester så 

skifter Danmark fra frivillighet til tvang. Dette er gjort i Digitaliseringsstyrelsens første 

strategiperiode. 

Digitaliseringsstyrelsen har selv hatt ansvaret for gjennomføring av flere av prosjektene, 

men også hatt ansvaret for å måle og følge opp gjennomføringen i offentlig sektor for 

øvrig. Lov og budsjett er da viktige styringsmekanismer.  

Ansvaret for utvikling og utbredelse av felleskomponentene og fellesportalen borger.dk er 

et annet viktig virkemiddel for styrelsen. Styrelsen har også budsjett og ansvar for 

grunnadatasatsingen. 

Kravet om at alle offentlige IKT-prosjekter med budsjett over 10 millioner DKK skal følge 

Digitaliseringsstyrelsens prosjektmodell og kravet om obligatorisk vurdering av IKT-

prosjektrådet, gir styrelsen et godt virkemiddel til å holde oversikt og følge med i 

utviklingen av digitaliseringen i offentlig sektor. 

Digitaliseringsstyrelsen har, som formann og sekretariat for styringsgruppen for 

gjennomføring av den fellesoffentlige digitaliseringsstrategien, det overordnede ansvaret 

for å koordinere og gjennomføre den del av IKT-politikken som er forankret i strategien. 

Styringsgruppen er sammensatt av representanter fra de samme partene som deltok i 

utarbeidelsen av strategien. 

 
Digitaliseringsstyrelsens mål: 
Effektivisering 
Gevinstrealisering 

 

Den fellesoffentlige digitaliseringsstrategi  
 



 
  
Det mest sentrale dokumentet om IKT-politikken er den «Fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi». Denne omhandler satsingsområder for digitalisering av offentlig 
sektor og hvordan virksomheter og innbyggere skal kommunisere med det offentlige. I den 
gjeldende strategien (2011-2015) er det satt opp 12 fokusområder med over 60 konkrete 
tiltak. Strategien tar opp både forenkling av virksomheters dialog med det offentlige og økt 
digital kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne. Den er utarbeidet i 
samarbeid mellom Regjeringen, Kommunenes landsforbund (KL) og sammenslutningen av 
danske regioner 

  
Tre områder i nåværende strategi: 

 Obligatorisk digital kommunikasjon 
 Digital velverd (setter rammer) 
 Digital samhandling i DK  

  



 

 
 



 
 
 
Nåværende strategi går ut ved nyttår - starter ny prosess nå. 
 

Gjennomføring av den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi - status 
Status: 
90 obligatoriske tjenester + digital post. 
80% av alle transaksjoner skal skje digitalt. 
Alle danske virksomheter er koblet til digital post - 90% av borgerne.  

  
Kommunene kjører eget løp nå i forhold til egen digitalisering. De ønsker økt lokal 
digitalisering og mindre sentralisering - taktikk?   

  
Har realisert ca 2,5 milliard per år. Ny strategi vil ha samme betingelser. Men tror at 
man kan realisere om lag 4-5 milliard per år i ny periode. 

  
eBoks- eksempelet. Det er svært viktig at de tjenester som lanseres er gode og 
brukervennlige. 
Opptatt av å støtte de som ikke kan og vil.  

  
Respons og saksbehandlingstid vil bli viktig tema i ny strategi. Digitaliseringen skaper 
forventninger. 

  
2015 til 2020:  
Være effektiv og frigjøre midler. 
Skape verdi for brukerne. 
Vekst i næringslivet. 

  
Vil i denne omgang se nærmere på interne prosesser - hvordan kan disse forbedres? 
Hvordan opplever brukerne offentlig sektor? 

  
Noen sentrale områder: 



Brukeropplevelsen - kanalstrategi for offentlig sektor, hvordan når vi brukerne? Hva er 
god brukeropplevelse. 

  
Økt datadeling og sikkerhet!! Alt for lite deling og gjenbruk. "Once only". Utveksler 
ikke data mellom arbeid - sosial og helse. Hinderet dreier seg mye om sikkerhet. Dette 
vil også dreie seg om lovgivning. 

  
Automatisering. Backoffice - hvordan er virksomhetenes digitale modenhet. Svært store 
forskjeller. Skatt i forkant, men også legacy.  

  
God IT-infrastruktur. 
Dreier seg om lage sammenhenger og en helhetlig arkitektur.  

  
Hvordan skal de ulike tjenestene henge sammen med med de ulike portalene? Hvordan 
ser det store bildet ut? 

  
National utbredelse av digital velferd - gjennomføring av egen strategi på området. 
Tester mange løsninger. Fokus på telemedisin.  

  

Hva snakker vi om når vi snakker digitale velferdsløsninger? 
  
Snakker om å bruke markedet mer. Offentlige lager infrastruktur - overlate til markedet 
å levere tjenestene på infrastrukturen. 
Gjenbruk av åpne data - for vekst. 

  
"Once only" - Skatteområdet og virksomhetsområdet er kommet langt. Hente data 
automatisk fra virksomhetenes regnskapssystemer. Skatteområdet.  

 

Digitaliseringsstyrelsen uttaler at den nye fellesoffentlig digitaliseringsstrategien (2016-

2020), som nå er under utarbeidelse, sannsynligvis vil ha et noe bredere perspektiv enn 

tidligere strategier. Men den vil nok ikke være en IKT-strategi for hele samfunnet  

  
 
 

    

  Obligatorisk digital selvbetjening (”bølgerne”) og Digital Post 



 
  
To lover: 
Lov om obligatorisk digital post 
Lov om obligatorisk digital selvbetjening 

  
80% kommunikasjon på borgerområdet, men 100% for virksomheter. 

  
100 obligatoriske tjenester. 
Finnes ca 2000 digitale løsninger. 

  
OBS! Husk folen som viser innsparing ved bruk av digitale løsninger. Innsparingspotensialet større 
dess mer kompleks. 
OBS! Husk å sjekke de fire tjenestenivåene. 
OBS! Se også på kriteriene. 
Se også på bølgene. 

  
Bølge 3 - komplekse løsninger. Ofte knyttet til velfærd. 

  
Den enkelte myndighet har ansvaret for å implementere. Digitaliseringsstyrelsen følger opp 
implementering i staten, mens KL følger opp de kommunale tjenestene. 

  
http://Scorecard.digst.dk 

  
Digital post 

  
Obligatorisk -  
90% av alle borgere hadde allerede eboks før loven gjaldt. 

  
Virksomhetene har egen postkasse på virk.dk 
Innbyggere på borger.dk 

  
Gevinstrealisering - arbeidstidsbesparelsen beholder virksomhetens selv, mens papir og porto blir de 
kuttet for. 

  

http://scorecard.digst.dk/


270 virksomheter sender post i digital post. Alle kommunene, regionene + 167 statlige myndigheter. 
660 000 virksomheter/næringsdrivende er på. 

  
7,6 % er fritatt permanent, 3,2% er fritatt midlertidig (2 år).  

  
Ca 4,2 millioner er på. 
Svært viktig å kunne vise statistikk. 

  
47,9 millioner forsendelser i 2014. 

  
Kjører statistikk på hvem som ikke har vært inne på digital post. 150 000 - mange er under 17 år. 
Hvert år kommer nye 15 åringer på. 

  
Om lag 5% av befolkningen leser aldrig digital post. 

  
En effekt er at mange virksomheter fjerner unødvendig kommunikasjon. Sender i stedet en e-post.  
Det koster 8 kr å sende et brev, 1 kr å sende en sikker digital post, 0 å ende epost. 

  
VARSLING? Notifikasjon… en gang. 

  

  
Stephanie Piontek, fuldmægtig 
Kristian Nohr, fuldmægtig 
Center for brugervenlighed og implementering 
  

  Fællesoffentlige løsninger og komponenter 
  
Felleskomponenter er generiske løsninger som det kan utvikles tjenester på. 
 

  
Nemid – Nemlogin: - Leverandør Nets / DanID - dette er også dansk bankid.  
Gratis for borgere og virksomheter (inntil tre sertifikat).  
Neste versjon av nemid er under planlegging - kontrakten går ut om to år. 
4,3 million aktive brukere - 15 milliner transaksjoner hver måneder. 
87% av alle individer brukte denne i 2014. 
Bruker også nemid til å kryptere meldinger. 
Opp mot 10 000 signaturer per dag. 

  
NemLogin SSO. 
Autorisasjon - gjøres i Nemlogin.  

  
Digital post - eboks.  



 
  
Nemkonto - KMD hoster og kjører løsningen. 

 Lovgivning som gir hjemmel for at alle innbyggere oppgir en konto til det 
offentlige. 

 Et enkelt register. 5,1 million innbyggere har nemkonto 
 850 offentlige virksomheter benytter dette. 
 Alle over 16 år skal ha en konto. 
 Private virksomheter kan slå opp i registeret.  
 Det er problemstillinger, men stort sett går det greit. 

  
eFaktura 

 Nemhandel er basert på PEPPOL 
 NemHandelRegistry - brukes kun til ehandelsdomenet i dag. Men ikke fremmed 

for tanken om å utvide til andre områder. 
 Om lag 99% efaktura - 

  
Nemhandel 

  
Grunndata: 

 Felles distrinusjonsløsning - Data distributør. 
 Matrikkelen, adresser, geodata, folkeregisteret og enhetsregisteret. 
 Ta med grunndata illustrasjonen - den kan vi gjenbruke. 
 Leverandør er KMD 

  
Digitaliser.DK 

 Erfaringsdeling og deling av åpen kildekode. 
 Dokumentasjon, standarder, kildekode osv. 
 Rettet mot IT-folkene - IT ekspertene. 

  

  

  
Helle Schade-Sørensen, chefkonsulent 
Center for systemforvaltning og sikkerhed 

 


