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digitaliseringen efter 2020 
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Se på hvad der har virket og gøre mere af det 

• Vi har haft 
ambitiøse planer

• Der har været afsat 
finansiering til at 
gennemføre 
planerne

• Digitaliseringen har 
været obligatorisk

• Lige fokus på 
effektivitet og 
brugerfordele
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Så lad os fortsætte med de gode erfaringer
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1 3
Retning 
for den  
off. dig.

Digitalisering skal først og fremmest 
være med til løse de overordnede 

forretningsmæssige udfordringer og 
muligheder, vi som samfund står overfor
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….fordi digitalisering 
er ikke et mål i sig selv

men et middel

Omsætte regeringens 
forståelsespapir til 

handling

• Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. 
• Vi skal styrke vores velfærd igen
• Vi skal bekæmpe den stigende ulighed
• Vi skal tage et opgør med centraliseringen af 

Danmark.
• Vi skal satse på uddannelse.
• Vi skal fremme integrationen.
• Vi skal løfte et ansvar for verden.
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…..men vi er ikke alene med denne udfordring
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Vi skal udnytte de eksponentielle muligheder
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Identifikation Afprøvning Skalering
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Identifikation Afprøvning Skalering

Værdier, etik og sikkerhed
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Lad os se 
på hvad 
der har 
virket 

• Ambitiøse
• Finansiering
• Obligatorisk
• Balance ml bruger 

og effektivitet

Retning 
for den  
off. dig.

• Understøtte regeringens
prioriteringer

• Herunder sikre 
velfærden fremadrettet

• Understøtte Danmarks
konkurrenceevne 

Konkret 
input 

• Udnytte de eksponentielle 
muligheder

• Bevidst og ubevidst prioritering
• Nem og effektiv afprøvning 
• Skalere modne teknologier hurtigt
• Indtænkte dataetik og sikkerhed

fra starten


