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Om DESI
Siden 2014 har Europa-Kommissionen overvåget medlemsstaternes digitale fremskridt og hvert år
offentliggjort en rapport om indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund
(DESI). Rapporten indeholder hvert år landeprofiler, som hjælper medlemsstaterne med at udpege
prioriterede indsatsområder, og tematiske kapitler, der giver en analyse på EU-plan inden for de
vigtigste digitale politikområder. I indekset rangeres medlemsstaterne efter deres
digitaliseringsniveau, og deres relative fremskridt i løbet af de seneste fem år analyseres under
hensyntagen til deres udgangspunkt.
Kommissionen har tilpasset DESI for at bringe det i overensstemmelse med de fire hovedpunkter i
Kommissionens forslag til afgørelse — politikprogrammet "Vejen mod det digitale årti" — som er til
behandling i Europa-Parlamentet og Rådet. Forslaget fastsætter mål på EU-plan, der skal nås senest i
2030, med henblik på at gennemføre en omfattende og bæredygtig digital omstilling på tværs af alle
økonomiske sektorer. 11 af indikatorerne i indekset for 2022 måler fremskridt mod mål, der er fastsat
i programmet for det digitale årti. I fremtiden vil DESI blive yderligere ensrettet med programmet for
det digitale årti for at sikre, at alle målene behandles i rapporterne.
Til dato er digitaliseringen i EU ujævn, selv om der er tegn på konvergens. Frontløberne er stadig de
samme, men der er en betydelig gruppe af medlemsstater, der samler sig omkring EU-gennemsnittet.
Det er vigtigt at bemærke, at størstedelen af de medlemsstater, der havde et lavere
digitaliseringsniveau for fem år siden, rykker hurtigere frem end resten, hvilket tyder på en generel
konvergens på det digitale område i EU.
Opfyldelsen af målene for det digitale årti afhænger af en fælles indsats fra alle. Alle medlemsstater
vil bidrage til det ambitiøse mål fra forskellige udgangspunkter, der er bestemt af ressourcer,
komparative fordele og andre relevante faktorer såsom befolkningens størrelse, økonomiens størrelse
og specialiseringsområder. Medlemsstater med en stor økonomi eller en stor befolkning vil f.eks. skulle
opnå gode resultater for at sætte Europa som helhed i stand til at nå målene senest i 2030. De digitale
frontløbere vil skulle fortsætte med at gå i spidsen for digitalisering på verdensplan, mens alle
medlemsstaternes digitaliseringsbestræbelser vil blive drevet af deres økonomiske og
samfundsmæssige behov.
Resultaterne og ranglisterne i DESI for tidligere år genberegnes for alle medlemsstater for at tage højde
for ændringer i de underliggende data. Yderligere oplysninger kan findes på DESI's websted.
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Danmark er en digital frontløber både i EU og på globalt plan og gør fortsat relativt gode fremskridt.
For at forblive førende på verdensplan og nå målene for det digitale årti er det vigtigt, at Danmark
fortsætter med at forbedre sine resultater, f.eks. ved at afhjælpe manglen på digitalt talent og
tilskynde SMV'er til at sætte fart i udbredelsen af avancerede digitale teknologier. Danmark ligger
placeret som nummer fem hvad angår menneskelig kapital. Danskerne har stærke grundlæggende
færdigheder og digitale færdigheder, der ligger over gennemsnittet, og landets andel af
færdiguddannede inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er højere end EUgennemsnittet. Der skal imidlertid gøres mere for at afhjælpe manglen på IKT-specialister (især
kvinder), da den vil hæmme digitaliseringen af erhvervslivet.
Danmark ligger nummer ét hvad angår konnektivitet. 95 % af husstandene er tilsluttet net med meget
høj kapacitet (VHC-net) og 74 % til fibernet. 5G-dækningen ligger betydeligt over EU-gennemsnittet
med 98 % i de befolkede områder, men udrulningen af net med mindst 1 Gbps ligger kun tæt på EUgennemsnittet (7,25 % sammenlignet med 7,58 %). Den danske genopretnings- og resiliensplan
omfatter investeringer og reformer med henblik på at udbrede adgangen til højhastighedsinternet
(mindst 100 Mbps), herunder i fjerntliggende områder og landdistrikter i Danmark, hvor den
eksisterende dækning er ringe på grund af manglen på tilstrækkelige markedsincitamenter.
Danmarks erhvervslivs struktur er kendetegnet ved et stort antal små virksomheder, som udnytter
den digitale omstilling fuldt ud og kan støtte den danske økonomi med hensyn til at forblive
konkurrencedygtig og vokse. I 2022 har den danske regering som led i sin genopretnings- og
resiliensplan vedtaget en ny digitaliseringsstrategi, som omfatter væsentlige politiske tiltag rettet mod
digitaliseringen af SMV'er. Der vil f.eks. blive givet nye tilskud, da SMV'erne er blevet hårdest ramt af
den økonomiske krise efter covid-19-pandemien. Selv om Danmark ligger på andenpladsen og er foran
andre europæiske lande på området, er det vigtigt, at landet fortsat gør fremskridt for at nå målene
for det digitale årti. Dette indbefatter, at 90 % af SMV'erne som minimum skal have en grundlæggende
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grad af digitalisering (DK 79 %), og at 75 % af virksomhederne skal anvende cloudcomputingtjenester
(DK 62 %), big data (DK 27 %) og kunstig intelligens (DK 24 %) senest i 2030.
I årenes løb har Danmark truffet en række politiske foranstaltninger, som har sikret et gunstigt
investeringsklima og udløst en stærk udbredelse af digitale offentlige tjenester på alle
forvaltningsniveauer, både blandt virksomheder og enkeltpersoner. Danmark har en af de højeste
grader af anvendelse af e-forvaltning (93 % af internetbrugerne) og en høj score for åbne data (91 %)
sammenlignet med EU-gennemsnittet (81 %) og er meget godt placeret til at nå målene for det digitale
årti, f.eks. at 100 % af de centrale offentlige tjenester skal være online senest i 2030.

Danmark forbereder sig mod cyberangreb som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Center for
Cybersikkerhed vurderer den aktuelle trussel om ødelæggende cyberangreb mod Danmark. Da
situationen kan ændre sig hurtigt, har Kommunernes Landsforening anbefalet kommunerne at sikre,
at den grundlæggende IT- og cybersikkerhed i kommunerne er tidssvarende. Kommunerne opfordres
især til at gennemføre deres kriseberedskabs- og genopretningsplaner. Kommunerne bør også sikre
sig, at de er tilmeldt alle relevante meddelelsestjenester. I februar 2022 offentliggjorde Center for
Cybersikkerhed en liste med tiltag vedrørende cyber- og informationssikkerhed, som det anbefalede
offentlige organisationer at gennemføre for på grundlag af bedste praksis at styrke deres
modstandsdygtighed med hensyn til cyber- og informationssikkerhed.
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Digitalisering i Danmarks genopretnings- og resiliensplan
Budgettet til den danske genopretnings- og resiliensplan er på 1,6 mia. EUR. Danmark planlægger
at investere 25 % (382 mio. EUR) af genopretnings- og resiliensplanens midler i digitale
foranstaltninger1.
I maj 2022 vedtog den danske regering den nye digitaliseringsstrategi, som er den vigtigste
digitale reform i genopretnings- og resiliensplanen. Digitaliseringsstrategien er det vigtigste
resultat for 2022. Digitaliseringsstrategien blev lanceret i forlængelse af anbefalingerne fra
Digitaliseringspartnerskabet og er den første af sin art i Danmark. Med strategien opfordres der
til et bredt og bindende samarbejde om digital udvikling i både den offentlige og den private
sektor. Strategien omfatter 61 initiativer i perioden 2022-2026 ud fra ni centrale visioner for
Danmarks digitale udvikling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Styrket cyber- og informationssikkerhed
Sammenhængende service for borgere og virksomheder
Mere tid til kerneopgaven gennem øget brug af teknologi
Øget vækst og digitale SMV'er
Fremtidens digitale sundhedsvæsen
Accelerering af grøn omstilling gennem digitale løsninger
Et stærkt, etisk og ansvarligt digitalt fundament
Danmark i centrum af international digitalisering
Danskerne rustet til en digital fremtid.

Blandt de vigtige emner, som strategien vedrører, sigter initiativerne mod en fastholdelse af
Danmarks position som digital frontløber og anvendelse af digitale løsninger, ny teknologi og
data til at styrke den danske velfærd, fremskynde den grønne omstilling, øge væksten og den
digitale omstilling af danske SMV'er samt styrke cyber- og informationssikkerheden. I den
forbindelse anerkendes de udfordringer, som et stadig mere digitaliseret samfund kan medføre,
også i strategien. Et centralt element i strategien er derfor at sikre, at borgerne kan anvende og
drage fordel af de digitale tjenester uanset deres digitale færdigheder. Det indebærer udvikling
af digitale færdigheder samt sikring af, at teknologi og data anvendes etisk og med et bredt fokus
på sikkerhed, ansvarlighed, gennemsigtighed og tillid.

1

I hver genopretnings- og resiliensplan skal mindst 20 % af planens samlede tildelinger afsættes til digitale
mål. I genopretnings- og resiliensplanerne skal det præciseres og begrundes, i hvilket omfang hver
foranstaltning bidrager til digitale mål (fuldt ud (100 %), delvist (40 %) eller slet ikke (0 %)), jf. bilag VII til
forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Ved at kombinere koefficienterne med
omkostningsestimaterne for hver foranstaltning kan det vurderes, i hvilket omfang planen bidrager til digitale
mål, og om den opfylder målet på 20 %.

