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FAKTAARK: Offentlig digitalisering med et erhvervsfokus 
 
Med vækstplanen vil regeringen fremme, at det offentlige i højere grad 
udnytter de teknologiske muligheder for både at gøre hverdagen lettere 
for virksomhederne og understøtte deres digitale omstilling gennem en 
smartere digitalisering, der også understøtter en effektiv offentlig opgave-
varetagelse. Smart Government er et paradigmeskifte fra, at virksomhe-
derne indberetter data til myndighederne igen og igen, til at myndighe-
derne selv trækker relevante data fra virksomhederne. I første omgang 
ønsker regeringen at afklare, hvordan virksomhederne helt kan slippe for 
at indsende fx årsregnskaber til det offentlige.  
 
Med vækstplanen sættes desuden fokus på i højere grad at indtænke fx de 
omstillingsomkostninger, som virksomhederne oplever, når de pålægges 
at anvende offentlige digitale løsninger. Der vedtages desuden en stan-
dard for brugervenlige løsninger, som den offentlige digitalisering skal 
leve op til.   
 
Et styrket fokus på erhvervsmæssige konsekvenser og afledte gevinster 
og væksteffekter ved digitaliseringstiltag – og ikke kun effektiviserings-
gevinster – skal medføre, at man får bedre løsninger og generelt mere ud 
af de offentlige IT-investeringer. 
 
I arbejdet med den næste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-
2020 vil regeringen i højere grad sætte fokus på, at den offentlige digitali-
seringsindsats tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og forret-
ningsmæssige udfordringer, og at de teknologiske muligheder udnyttes i 
samarbejdet med erhvervslivet, så danske IT-virksomheder udvikler 
avancerede løsninger til fordel for en bedre digital service for både borge-
re og virksomheder og vækst i IT-erhvervet. 
 
Fakta-boks 
• Virksomhederne sender årligt 11 mio. indberetninger til det offentli-

ge årligt, som genererer 8 mio. årlige supporthenvendelser. 
• Det indebærer et potentiale for digitale løsninger, der på en gang 

tilgodeser erhvervslivets behov og understøtter en effektiv offentlig 
opgavevaretagelse. 

 
For at fremme offentlig digitalisering med et erhvervsfokus sætter rege-
ringen ind på følgende områder: 
 
• Standard for brugervenlige løsninger, som den offentlige digitalise-

ring skal leve op til.   
• Fokus på, at den offentlige digitaliseringsindsats tager udgangspunkt 

i virksomhedernes behov. 
 


