Digitaliseringen af det
offentlige
v/Louise Palludan Kampmann, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen

HVOR LANGT ER VI NÅET?
• 4,3 mio. borgere (89 pct.) modtager Digital Post

• 527.457 (11 pct.) er fritaget

• 93,6 pct. af alle tilmeldte har været logget ind i løsningen siden 1. nov.
• Til dags dato i 2015 er der sendt 27 mio. forsendelser via Digital Post

• 76 pct. er tilfredse med Digital Post

• Indførelse af obligatorisk selvbetjening (bølge 3 ud af 4).
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ÆLDRES BRUG AF INTERNETTET
• 77 pct. af de 65-89-årige har en computer i
hjemmet, og 75 pct. af de 65-89-årige har adgang
til internet i hjemmet

• 63 pct. af de 65-89-årige er på internettet mindst
en gang om ugen

• 68,6 pct. af de 65-89-årige er tilmeldt Digital Post,
og 99,4 pct. af personer over 60 år kender til
Digital Post samt muligheden for at blive fritaget.
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FORSKELLIGE BORGERGRUPPER
• Forskellige behov for hjælp

• Nogle borgere har brug for hjælp til det digitale, men kender den offentlige
sektor godt

• Andre borgere skal vide mere om den offentlige sektor, men kender til det
digitale

• Det er vigtigt at digitaliseringen favner flest
mulige
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OFFENTLIG DIGITALISERING GIVER NYE
UDFORDRINGER - OG MULIGHEDER
Noget bliver sværere…
• Det kræver NemID
• Mindre synligt at man har fået post
• Adgang og kompetencer til at bruge it

Noget bliver lettere…
• Advisering
• Læseadgang
• Overblik over post fra det offentlige (hjemløse)

• Skærmlæsere (blinde)
• Automatisering af sagsbehandling og deling af data.
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ER DET ALTID DE DIGITALE KANALER, DER
SKABER PROBLEMER?
• Digitalisering sætter fokus på dilemmaerne i samfundet

• Det er svært at indrette alle processer optimalt.

• Eks. krav om beskyttelse af borgerens privatliv vs. behov for hjælp

• Digitalisering medfører højere forventninger og krav.

dr.dk d. 11.03.2015
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VI ER IKKE FÆRDIGE MED
AT UDBREDE KENDSKABET
Indsatser i 2015
• Inddragelse af og samarbejde med
myndigheder og organisationer

• Indsats for de unge, indsats for de ikke-dansksprogede

• Analyse af befolkningsgrupper – borgere, der ikke logger ind i Digital Post

• National kampagneindsats.
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HVAD ER STATUS HOS MYNDIGHEDERNE?
• 27 mio. breve er til dato sendt ud som Digital Post i 2015 mod 11,5 mio.
breve sidste år i samme periode

• Af de 4,3 mio. tilmeldte har 98 pct. modtaget Digital Post siden 1. november
2014

• 93 pct. af de blå EU-sygesikringskort bestilles i dag over nettet

• I 88 pct. af tilfældene anmelder danskerne deres flytning digitalt. (I nogle
kommuner er der tale om helt op mod 98 pct.).
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MERE INFORMATION
• Læs mere om
Digitaliseringsstyrelsens arbejde
på www.digst.dk

• Få Digitaliseringsstyrelsens
nyhedsbrev
www.digst.dk/nyhedsbrev

• Følg kampagneaktiviteter på
facebook
www.facebook.com/startpaanettet
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