DANMARK SOM
DIGITAL SAMFUNDSMODEL
Forestil dig en nation af digitale skabere. Et samfund af innovative entreprenører. Generationer af
virksomheder med globale ambitioner. Forestil dig et Danmark med en digital samfundsmodel, der
både kan og vil vinde verden.
Det er den fremtid, vi gerne vil bygge.
Danmark har forudsætninger for at gøre digitalisering til grundlaget for vores fremtidige vækst. Vi
kan skabe et samfund, hvor digitaliseringen er til gavn for den enkelte borger men også til gavn for
vores fælles velstand. Det gør vi ved at være ambitiøse nok til at gøre Danmark til frontløber.
Men vi skal handle nu!
Vi skal sætte målet højt, udstikke kursen og agilt tilpasse rammer og strategier, så vi sikrer en
hurtig og ambitiøs digitale omstilling. Gør vi det, kan Danmark blive forbilledet på en digital
samfundsmodel, og derfra kan vi som (digitale) vikinger igen tage ud og vinde verden!

SKAB TALENT!
– EN NATION AF DIGITALE SKABERE
Manglen på talent og folk med de rigtige it-kompetencer er suverænt vores største udfordring i
branchen. Prognoserne siger, at vi i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister. Så hvad skal vi gøre?



Vi skal her og nu sikre, at vores børn bliver digitale skabere! Alle børn skal lære at være
kreative og skabende med teknologi gennem et obligatorisk fag i folkeskolen.
It-uddannelserne skal matche det højeste internationale niveau bl.a. gennem et langt
tættere samspil med succesfulde start-ups og it-virksomheder.

SÆT IVÆRK!
- ET SAMFUND AF MEDEJERE
Tilstrækkelig adgang til kapital, når man skal videreudvikle sin virksomhed og vokse, er en
udfordring i Danmark. Mere end hver 5. virksomhed oplever i dag, at mangel på kapital er en
barriere for væksten. Det er et problem i en verden, der handler mere og mere om globale ledere i
stedet for nationale vindere. Men hvordan skaber vi et bedre økosystem omkring kapital?




Vi skal skabe en folkelig dansk investeringskultur, hvor alle danskere investerer i danske
vækstvirksomheder.
Pensionsmidlerne skal bruges aktivt til at støtte og hjælpe små- og mindre virksomheder.
Danske virksomheder skal være de bedste til at dele værdiskabelsen med medarbejderne
gennem medarbejderaktier.

VIND GLOBALT!
- EN GENERATION AF DIGITALE FLAGSKIBE
I Danmark har vi en række succeshistorier inden for it, men generelt er vi ikke, som man f.eks. er i
USA, lykkedes med at gøre it-virksomheder til de nye danske flagskibe. Faktisk halter it-sektoren
bagud i forhold til resten af erhvervslivet, når det gælder eksport og internationalisering. Spørger
man de danske it-virksomheder, så ser de kun i mindre grad, at væksten skal komme fra udlandet.
Så hvordan får vi vendt det om? Hvordan får vi flere af disse virksomheder til at blive globale
successer?



Vi skal genopfinde den danske eksportmodel ved at bringe erfarne forretningsfolk i spil og
blive de bedste til digital eksport.
Danmark skal være blandt de fem bedste til at tiltrække digitale talenter i verdensklasse.
Der skal iværksættes en massiv markedsføring af Danmark, og rammerne for international
arbejdskraft skal forbedres.

DIGITALISÉR NU!
- DIGITALE TALENTER
LØFTER DANSK ERHVERVSLIV
Danske virksomheder tøver overfor den digitale omstilling. Det går for langsomt og især kniber det
med at bruge digitaliseringen innovativt til nye digitalt funderede forretningsmodeller, produkter og
services. Virksomhederne tøver. De mangler overblik, kompetencer og finansiering til
digitaliseringen. Hvad kan vi gøre for at få gang i erhvervsdigitaliseringen?



Vi vil bringe de digitale talenter direkte i spil i erhvervslivet gennem bestyrelsesposter og
nye samarbejdsformer.
Der skal gives et massivt løft til digital kompetenceudvikling, og der skal skabes
økonomiske incitamentsordninger til digital omstilling.

”Danmark som digital samfundsmodel” er vores manifest til Danmark.
Men manifestet skal ikke bare være endnu et dokument eller flygtsomt ønske.
Det skal være en følelse, en retning, et kompas,
der skal få os til at flytte os som mennesker og samfund.
Det skal være Danmarks nye digitale DNA.

