
Strategiens hovedinitiativer

  Digital Hub  
Denmark

Danske virksomheder skal have lettere 
adgang til kompetencer. Regeringen vil 
tage initiativ til, at der bliver etableret 
en digital hub i Danmark. Den skal bl.a. 
matche virksomheder og kompeten-
cer inden for nye teknologier.

  Styrket teknologiforståelse  
i folkeskolen

Alle danskere skal høste gevinsterne 
ved den digitale omstilling. Regerin-
gen vil styrke danskernes digitale og 
teknologiske kompetencer gennem 
afprøvning af et nyt fag i folkeskolen.

  SMV:Digital 

Danske små- og mellemstore virk-
somheder skal have et digitalt løft. 
Regeringen vil med programmet SM-
V:Digital fokusere på danske SMV’ers 
behov gennem rådgivning om deres 
digitale muligheder, fx om dataanalyse, 
e-handel og digitalt design.

  Data som  
vækstdriver

Dataanvendelsen skal øges i virksom-
hederne. Derfor vil regeringen udstille 
flere offentlige data og skabe klarere 
retningslinjer for virksomhedernes 
dataanvendelse.

  Styrket  
IT-sikkerhed 

Digital omstilling forudsætter digital 
tillid. Derfor vil regeringen styrke IT-sik-
kerhed. Regeringen vil bl.a. etablere 
en samlet informationsportal for IT-sik-
kerhed og en digital løsning til indbe-
retninger om sikkerheds hændelser og 
brud på persondata sikkerheden.

  Teknologipagten 

Regeringen vil imødekomme det 
stigende behov for digitale og tekniske 
kompetencer i erhvervslivet. Derfor 
vil regeringen etablere en Teknologi-
pagt i samarbejde med erhvervsliv og 
uddannelsesinstitutioner. Teknologi-
pagten skal få flere til at vælge digitale 
og tekniske uddannelser.

  Regulering der muliggør  
nye forretningsmodeller

Den teknologiske udvikling går hurtigt, 
og reguleringen skal følge med vores 
nye virkelighed. Ellers vil der være tab-
te muligheder for virksomhederne. Re-
guleringen skal derfor  være mere agil, 
så virksomhederne får mulighed for at 
afprøve nye forretnings muligheder.

Strategi for 
Danmarks digitale vækst

Danmark som digital frontløber
- til gavn for virksomheder, den enkelte og samfundet
• Strategien indeholder i alt 38 initiativer
• Der er afsat 1 mia. kr. fra 2018 til 2025 og varigt 75 mio. kr. pr. år
•  Med strategien ønsker regeringen at udnytte de digitale  

muligheder og skabe mere velstand til danskerne.


