
1   Digital hub for et  
styrket vækstmiljø

1.1  Digital Hub Denmark  
– partner skab for digital vækst

1.2  Eftersyn af afskrivningsregler  
for it- og teleudstyr

1.3  Styrket forskning, som fremmer 
nye teknologiske muligheder  
og løsninger

1.4  National strategi for digital 
forsknings infrastruktur

2   Digital løft  
af SMV’er

2.1  SMV:Digital – program for digital 
omstilling og e-handel i små og 
mellemstore virksomheder

2.2  Udbrede viden om nye robot-
teknologier til små og mellem-
store virksomheder

2.3  Udvikling af internationale 
 standarder for små og sam-
virkende robotter 

2.4  Øget fokus på digitalisering  
i innovations systemet 

3   Digitale kompetencer  
til alle

3.1  Teknologipagt – kompetencer til 
en teknologisk og digital fremtid

3.2  Forsøgsprogram om styrket 
 teknologiforståelse i folkeskolen

3.3.  Center for anvendelse af IT  
i undervisningen på erhvervs-
uddannelserne

3.4  Øget fokus på digitale kompe-
tencer i erhvervs uddannelsernes 
afsluttende prøver

3.5  Digital strategi for de videre-
gående uddannelser

3.6  Handlingsplan for flere 
 dimittender fra de videregående 
STEM-uddannelser

3.7  Større anvendelse af satellit-
baserede data på videregående 
uddannelser

4   Data som  
vækstdriver

4.1  Klare retningslinjer for 
 virksomheders  dataanvendelse

4.2  Udvikling af dataetiske 
 anbefalinger

4.3  Block-chain løsning for skibs-
register og  certifikater

4.4  Digitale eksportcertifikater
4.5  Forsøg med put & take-database 

for  turismedata    
4.6  Fri adgang til DMI’s vejr-, klima-  

og havdata 
4.7  Digital fysisk planlægning  

og plandata
4.8  Forsøg med datarum for deling  

af data mellem virksomheder  
og myndigheder

4.9  Analyse og test af erhvervs-
potentiale i udvalgte offentlige 
data  

5   Agil erhvervsrettet  
regulering

5.1  Regulering, der muliggør nye 
forretnings modeller

5.2  Digitalisering til gavn for 
 forbrugerne

5.3  Digitaliseringsparat 
 konkurrencelov 

5.4  Sikre konkurrence og forhindre 
markedsmisbrug blandt  digitale 
platforme

5.5  Innovationsvenligt digitalt indre 
marked i EU 

5.6  Styrket indsats mod digitale 
 handelshindringer på globalt plan

5.7  Strategi for det digitale byggeri
5.8  Læringssite om skatte-

indberetninger for  nystartede 
 virksomheder 

5.9  Skattemappe for selskaber
5.10  Fortsat effektivisering af 

ejendoms registreringen
5.11.  Hurtigere sagsbehandling  

via machine-learning  
i  Sikkerhedsstyrelsen 

5.12  Analysere mulighederne 
for  tilpasning af  reglerne for 
out sourcing for finansielle 
 virksomheder

6   Styrket  IT-sikkerhed  
i virksomhederne

6.1.  Et løft af IT-sikkerheden i små og 
mellemstore virksomheder

6.2  Én digital indgang for 
 virksomhedernes  indberetning af 
IT-sikkerhedshændelser

Strategi for Danmarks digitale vækst
– strategiens samlede 38 initiativer


