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FAKTAARK: Styrket anvendelse af IT og data i dansk erhvervsliv 
 
Digitaliseringen af dansk erhvervsliv skal styrkes. Med vækstplanen ind-
går regeringen, detailbranchen og brancheorganisationerne på IT-området 
et digitaliseringspartnerskab med henblik på at styrke den danske detail- 
og engroshandels anvendelse af digitale løsninger, herunder e-handel.  
 
Regeringen vil endvidere i samarbejde med erhvervsorganisationerne 
styrke viden- og rådgivningsindsatsen over for SMVer for at styrke deres 
brug af IT. Regeringen vil ligeledes give digitale og særligt e-
handelsvirksomheder skræddersyet rådgivning om regler og krav ved 
eksport til andre EU-lande. Rådgivningen skal gøre det nemmere for virk-
somhederne at skalere deres eksport til flere markeder på én gang.  
 
Regeringen vil fremme virksomhedernes brug af Big Data i deres forret-
ning ved at støtte deres omstilling til at anvende data i deres forretning og 
ved at få flere offentlige data ud til virksomhederne. Men det skal ske 
sikkert og ansvarligt. Med vækstplanen vil regeringen styrke IT-
sikkerheden i særligt de små og mellemstore virksomheder. Der etableres 
et virksomhedsråd for IT-sikkerhed, der skal fremme højnelsen af IT-
sikkerheden i virksomhederne og rådgive om, hvordan den digitale sik-
kerhed i dansk erhvervsliv kan styrkes.  
 
Derudover skal der indføres et risikobaseret sikkerhedstjek, så virksom-
hederne lever op til bestemte IT-sikkerhedsparametre. Endelig vil rege-
ringen i samspil med branchen udvikle et privacy-kompas, som kan 
fremme danske virksomheders anvendelsen af persondatabeskyttelse som 
konkurrenceparametre.  
 
Fakta-boks 
• Danskerne e-handlede i 2013 for 17 mia. kr. i udlandet, mens ek-

sporten fra danske e-virksomheder estimeres til 2-3 mia. kr. 
• Kun få virksomheder regner risikoen for at blive ramt af IT-

kriminalitet for at være stor (2 pct.), mens andelen af virksomheder, 
der rent faktisk bliver ramt, er langt større (12 pct.). 

 
For at styrke anvendelsen af IT og data i dansk erhvervsliv sætter rege-
ringen bl.a. ind på følgende områder: 
 
• Digitaliseringspartnerskab skal styrke den danske detail- og engros-

handels anvendelse af digitale løsninger, herunder e-handel. 
• Digitale virksomheder skal have skræddersyet rådgivning om regler 

og krav ved eksport til andre EU-lande. 
• Der etableres et virksomhedsråd for IT-sikkerhed. 
• Der indføres et risikobaseret sikkerhedstjek. 

 


