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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 
Bestyrelsen vil blive præsenteret for Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger med 

henblik på en drøftelse af, hvordan bestyrelsen kan bidrage til regeringens opfølgning 

på anbefalingerne, særligt vedr. fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser.      

 

Baggrund 
Regeringen inviterede i foråret 2021 dansk erhvervsliv, faglige organisationer, bran-

che- og erhvervsorganisationer, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og 

førende eksperter med ind i et nyt Digitaliseringspartnerskab. Partnerskabet fik til 

opgave at bidrage med anbefalinger og udvikle idéer til fremtidens digitalisering, der 

følges op af regeringens digitaliseringsstrategi for hele Danmark. Formålet er at fast-

holde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue, som kan sikre 

fremtidig dansk vækst og eksport af digitale løsninger og teknologi. 

 

Konkret fik partnerskabet til opgave at drøfte og komme med anbefalinger på strate-

gisk niveau omkring: 

• Fremtidens offentlige sektor 

• Fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser 

• Bedre mulighed for samskabelse, offentlig-privat samarbejde og innovation 

• Et datadrevet samfund 

• Danmark i fremtiden 

 

Den 1. oktober 2021 leverede Digitaliseringspartnerskabet, i form af 46 anbefalinger, 

sit bud på en strategisk retning for den videre digitalisering af Danmark.  

 

Løsning 

På bestyrelsesmødet den 2. november 2021 vil erhvervsdirektør Lone Ank, Erhvervs-

ministeriet, præsentere bestyrelsen for en række af Digitaliseringspartnerskabets an-

befalinger med særlig fokus på anbefalingerne vedr. bl.a. styrket digitalisering af dan-

ske virksomheder og styrkede digitale kompetencer: 

 

• MinVirksomhed: Danske virksomheder skal opleve en ny og mærkbart let-

tere digital virkelighed gennem automatisk rapportering af virksomhedsdata 

til alle relevante myndigheder og mellem virksomheder. På sigt skal løsnin-

gerne også kunne anvendes, når virksomheder vil etablere sig i udlandet.    

• Robotbiblioteker: Fem robotbiblioteker (kompetencecentre for robotter og 

softwarerobotter) skal give danske virksomheder ét samlet tilbud med viden, 

ressourcer og vejledning samt mulighed for lån af robotter i op til én måned. 

• SMV:Digital: Danske SMV’er skal have et samlet tilbud fra offentlig side, 

der kan hjælpe virksomhederne med rådgivning, ressourcer og kompetence-

udvikling for at understøtte deres digitale omstilling. Derfor skal der tilbydes 

skræddersyet 1:1 hjælp til SMV’ernes digitale transformation i form af råd-

givning, vejledning og investeringsstøtte. 

• Danske SMV’er i et Digitalt Europa: Danske SMV’er og myndigheder skal 

have gode muligheder for at finde finansiering til deres digitale omstilling og 

være med til at levere avancerede digitale teknologier i Europa. Det skal ske 

ved at hjemtage midler fra EU’s program for et digitalt Europa gennem etab-

lering af en ny matchingfond. 
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• Styrket efteruddannelse inden for digitale kompetencer: Arbejdsstyrkens 

digitale kompetencer skal øges ved at skabe et bedre match mellem virksom-

heder og uddannelsesudbydere, så medarbejdere og arbejdsgivere lettere kan 

finde relevante efteruddannelseskurser af høj kvalitet. 

• Digital platform for efteruddannelse: Danmark skal som et af de første 

lande i verden udvikle en digital platform for efteruddannelse, som samler og 

administrerer uddannelsestilbud, og hvor faggrupper kan finde relevant læ-

ringsmateriale. Det skal skabe overblik, kvalificeret vejledning og adgang til 

opkvalificering for brugerne. 

• Ansvarlig og etisk digital transformation af samfundet: Der skal igang-

sættes en række initiativer for at sikre, at både virksomheder og den offentlige 

sektor bruger data og nye teknologier på en etisk, ansvarlig og sikker måde, 

som kan understøtte en demokratisk udvikling i vores samfund. 

 

Bestyrelsen har allerede igangsat en række tiltag, som på forskellig vis understøtter 

de problemstillinger og potentialer, som flere af ovenstående anbefalinger retter sig 

mod. Det drejer sig bl.a. om projektet Enter:Digital, som sigter mod at løfte det digi-

tale kompetenceniveau hos ledere og ledende medarbejdere i SMV’er, og klyngeind-

satsen omhandlende robot- og droneteknologi. 

 

Bestyrelsen har tidligere afsat 63 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler til 

SMV:Digital, og indsatsen indgår også som et spor i Virksomhedsprogrammet for 

SMV’er, hvor der er afsat 120 mio. kr. REACT-EU-midler. Bestyrelsen kan udmønte 

en del af den afsatte reserve i virksomhedsprogrammet (190 mio. kr.) til rådgivning, 

investeringsstøtte og kompetenceudvikling i SMV:Digital. 

 

Derudover kan bestyrelsen i udmøntningen af sine midler i 2022 og frem igangsætte 

indsatser, der kan bidrage til at realisere anbefalingerne. Det kan bl.a. være mhp. at 

styrke virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder digitale kom-

petencer, og omfatte indsatser såsom talenttiltrækning og efteruddannelse af medar-

bejdere. 

 

Videre proces 

På baggrund af Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger vil regeringen i starten af 

det nye år lancere en ny samlet digitaliseringsstrategi for hele Danmark. Dele af part-

nerskabets anbefalinger forventes også at indgå i forhandlinger om forslag til Finans-

lov 2022. Sekretariatet vil følge de tiltag, der tages på nationalt niveau og i forlæn-

gelse heraf forelægge bestyrelsen forslag til tiltag, der kan bidrage til realiseringen af 

anbefalingerne. Anbefalingerne fra Digitaliseringspartnerskabet vil således indgå i 

forberedelsen af bestyrelsens udmøntninger i 2022 og de kommende år.  

 

Kommunikation 

Ikke relevant.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen:  

• Drøfter hvilke dele af de virksomhedsrettede anbefalinger bestyrelsen vil ar-

bejde videre med, således at bestyrelsen kan bidrage til at indfri Digitalise-

ringspartnerskabets anbefalinger 
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