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Stamdata
Tabel 1: Stamdata for initiativ 2.3
Initiativnavn
Ministerium
Institution
Ansvarlig for statusrapportering
Projektleder
Projektejer
Programleder
Starttidspunkt
Sluttidspunkt

2100 København Ø

Nye virksomheder fødes digitalt
Erhvervs- og Vækstministeriet
Erhvervsstyrelsen
Ditte-Lene Sørensen
Birgitte Førster
Carsten Ingerslev
Carsten Ingerslev
1.10.2011
31.12.2014

Resultater
Arbejdet med Født Digital (Nye virksomheder fødes digitalt) begyndte ultimo
2011 med analyse og undersøgelse af den rette praktiske udvikling og implementering af en løsning. Siden er to versioner af Født Digital sat i drift. Status i
dag er, at alle nye virksomheder blandt de i alt ca. 200.000 månedlige virksomhedsbesøg på Mit Virk, kommer ind i Født Digital og præsenteres for NemKonto og Digital Post og bedes – ”nudges” - om at tilmelde sig de to servicer,
hvis de ikke allerede har gjort det. Elementerne er dynamiske og bliver ved
med ”at nudge” en virksomhed, indtil det er registreret, at den har tilmeldt sig
NemKonto og Digital Post eller bekræftet, at den vil gøre det.
Forløb





Ultimo 2011 til medio 2012: Forundersøgelse vedr. Født digital 1.0
Medio 2012 til primo 2013: Født digital 1.0 udviklet og sat i drift
Medio 2013 til ultimo 2013: Forundersøgelse vedr. Født digital 2.0
Primo 2014 til ultimo 2014: Født digital 2.0 udviklet og sat i drift

Løsningen er justeret undervejs i implementeringsforløbet, da en løsning baseret på systemintegrationer, der mestendels automatisk opretter NemKonto, Digital Post og NemID til erhverv, i forbindelse med virksomheden registrerer et
CVR-nr. på Virk, efter nøjere undersøgelse ikke kunne realiseres. Det ville
blandt andet have krævet en ændring i oprettelse af NemID til erhverv, vareta-
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get af Nets. Det viste sig heller ikke muligt at lave en integration mellem
NemKonto, banker og Virk. Den første version på Virk af Født digital primo
2013 er derfor en informationsløsning, der orienterer virksomhederne om
NemKonto, Digital Post og NemID til erhverv.
Efter yderligere analyse af problemstillingen vedr. integrationer besluttede Styregruppen for Født digital, bestående af SKAT, Digitaliseringsstyrelsen og
EVM (Erhvervsstyrelsen) i oktober 2013, at Født digital 2.0 skulle være en
”kommunikativ løsning”, forstået som en såkaldt nudging-løsning. Født Digital
2.0 inklusive en ny teknologisk platform blev lanceret i december 2014.
Økonomi
Nedenstående tabel viser det økonomiske forbrug. Forbruget fordeler sig på
analyse, design, udvikling, test mv. af it-løsninger og på lønsum i perioden
2011 til 2014.
Tabel 2: Økonomisk forbrug (mio. kr.) 2011-1014
Budget
7,1
Forbrug - drift
5,6
Forbrug - lønsum
1,5
Rest
0,0

