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EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål  
 
Sendt e-mail til:  

Anne Hedeager Bentsen (annben@em.dk) 

Frederik Weiergang Larsen (frelar@erst.dk) 

Siri Caroline Spangsdorf (sirspa@erst.dk) 

Høringssvar - Vejen mod det digitale årti 

EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål  

anmoder om input til EU-Kommissionens forslag om etablering af politikprogram-

met for 2030: "Vejen mod det digitale årti". 

 

Forsikring & Pension (F&P) værdsætter muligheden for at komme med input, som 

en del af F&P’s indsats på digitaliseringsområdet. 

 

Generelle og overordnede bemærkninger 

Der er stor opbakning fra F&P til en mere fokuseret EU-indsats, der bidrager til at 

øge det digitale niveau i Europa.  

 

Det overordnede politikprogram giver anledning til følgende bemærkninger.  

Indsatsen er beskrevet således, at den synes at fokusere på at løfte de enkelte 

lande fra det digitale stadie, hvor de pt befinder sig, hvilket er positivt. 

 

Der synes dog at være et fokus på at løfte de mindst digitale lande (laveste fæl-

lesnævner). Vi savner derfor svar på, hvad den tilgang betyder for Danmark (og 

andre lande), som allerede er meget langt på digitalisering.  

 

Eksempelvis er flere af de digitale mål ikke relevante for Danmark, da vi reelt 

allerede er i mål. Vi savner derfor fokus på, hvordan vi samtidig med at vi løfter 

de mindst digitale også hæver niveauet yderligere for de mest digitale lande. 

 

Samtidig bør der være fokus på at sikre at det efterfølgende EU-arbejde tager 

højde for Danmarks nuværende digitale løsninger og infrastruktur, således at vi 

ikke får en situation, hvor de vedtagne brede politikker, foranstaltninger og tiltag 

fra EU tvinger Danmark til at ’nedgradere’, så landet bliver sat tilbage i den digitale 

udvikling.  
 
 

Derudover er det også vigtigt for Danmark at de store digitale offentlige løsninger 
kan videreudvikles, så de kan fortsætte med at leve videre – også i et europæisk 
perspektiv. 
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Side 2 

Derfor er det vigtigt, at alle de mange digitale initiativer i Danmark bliver synkro-

niseret med det, der fremadrettet etableres i EU-regi, så Danmarks digitale for-

spring ikke ender som en barriere. Tværtimod bør de danske løsninger og model-

ler være en løftestang og forbillede for lande, der er mindre digitale. 

 

Detaljerede kommentarer  

F&P har samlet mere detaljerede kommentarer til forslaget: 

Digitale mål (Artikel 4) 

Det noteres generelt at Danmark allerede er meget langt i forhold til mange af de 

konkrete mål. 

 

Ad punktet "(3) digital omstilling af erhvervslivet", som sætter det mål, at 

mindst 75 % af virksomhederne i Unionen har indført: 

(1) cloud computing-tjenester 

(2) big data  

(3) kunstig intelligens 

 

Disse mål synes at få et for snævert fokus på en smal vifte af teknologier. 

Særligt for mindre virksomheder er der ikke nødvendigvis en givet fordel ved at 

anvende disse teknologier - særligt big data og AI har typisk først positive effek-

ter, når virksomhederne når en vis størrelse og digital modenhed.  

Mens andre mindre komplekse digitale løsninger vil have langt større effekt for 

mindre virksomheder – eksempelvis systemer til digital administration, økonomi-

styring, lagerstyring eller softwarerobotter (RPA-processer), som kan effektivisere 

konkrete processer i virksomhederne. 

 

Et fokus på en smal vifte af teknologier vil blive et forsøg på at ”pick the winner” 

og givet det langsigtede fokus for planen, er det en meget svær opgave på grund 

af den hastige udvikling i markedet. Et begreb som ”big data” er reelt allerede ved 

at blive et underelement i kunstig intelligens mere end et særskilt fokus. 

 

Det bør derfor overvejes, at der også inkluderes et bredere digitalt mål, som går 

på at understøtte digitalisering af virksomhederne – uden at pege på bestemte 

teknologier. 

Det centrale er at skabe frihed til og mulighed for, at virksomhederne vælger de 

teknologier, som gør en positiv forskel for dem, når de digitaliserer. Derfor bør 

det undgås at fokusere udelukkende på specifikke mål for virksomhedernes brug 

af konkrete teknologier. 

Ramme for flerlandeprojekter (Kapitel 4) 

Anbefaling til dansk fokus for mulige flerlandeprojekter: 

I forhold til mulighederne for "flerlandeprojekter" kan Danmark med fordel i det 

fremadrettede arbejde have fokus på projekter målrettet:  

Cybersikkerhed og datadeling. 

 

Cybersikkerhed er en udfordring på tværs af landegrænser, og tværgående sam-

arbejder kan bidrage til at skabe større awareness og cyberrobusthed. For at 

styrke den danske position og det danske vidensniveau kan der med fordel arbej-

des på tværs af landegrænser på dette område. 
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Side 3 

I forhold til datadeling kan der muligvis trækkes på erfaringerne fra det fælles 

nordiske "Nordic Smart Government", der kører i regi af Erhvervsstyrelsen. Der 

kunne eksempelvis fokuseres på at skabe frivillige rammer for sømløs digital 

(B2B)-handel på tværs af landegrænser - fx via digital faktura eller andre mulig-

heder for at skabe digital sammenhæng i en handelsproces. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Henriette Günther Sørensen // 

Jakob Holm 


