
 

 

FAKTAARK 

 

 

Danmarks mest digitale kommuner  

 

Konkurrencen er en del af den fællesoffentlige kampagne om 

overgangen til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige.  

 

Kommunerne har dystet mod hinanden i tre kategorier i perioden 

mellem den 9. september og den 24. oktober.  

 

 ”Danmarks mest digitale kommune”  

 

 ”Danmarks digitale slutspurter” 

 

 ”Danmarks mest digitale unge” 

Greve Kommune vinder titlen ”Danmarks mest digitale 

kommune”  

Greve Kommune har vundet titlen som ”Danmarks mest digitale 

kommune” i dette års kommunekonkurrence. Greve Kommune er 

dermed den kommune i konkurrencen, der havde den største 

procentvise andel af borgere tilmeldt Digital Post, da konkurrencen 

sluttede den 24. oktober. 

 

 73,780 procent af borgerne i Greve Kommune havde ved 

konkurrencens afslutning tilmeldt sig Digital Post. Det er hele 

29.284 borgere.  

  

 63.8 procent af danskerne havde på daværende tidspunkt 

tilmeldt sig Digital Post.   

 

 I Greve Kommune har 73,5 procent af mændene og 74 

procent af kvinderne tilmeldt sig Digital Post. 

 

 82,2 procent af borgerne i aldersgruppen 55-64 år har på 

landsplan tilmeldt sig Digital Post.  

 

Skanderborg Kommune kom ind på en tæt 2. plads med 73,778 

procent tilmeldte, mens Odder Kommune kom ind på en flot 3. plads 

med 69,2 procent tilmeldte. 

 



  

 
 

På grafikken ses top fem over de af landets kommuner, der deltog i 

kommunekonkurrencen, og som havde den største procentvise andel 

af borgere tilmeldt Digital Post, da konkurrencen sluttede den 24. 

oktober. 

 

Greve Kommune vinder titlen ”Danmarks mest digitale unge” 

Greve Kommune har også vundet titlen som den kommune med 

Danmarks mest digitale unge. Dvs. Greve Kommune er den kommune 

i konkurrencen, der har den største procentvise andel af borgere i 

aldersgruppen 15-24 år tilmeldt Digital Post, da konkurrencen sluttede 

den 24. oktober. 

 

 59,2 procent af de unge mellem 15 og 24 år i Greve 

Kommune havde ved konkurrencens afslutning, den 24. 

oktober, tilmeldt sig Digital Post.  

 

 51,5 procent af de unge i hele landet var på daværende 

tidspunkt tilmeldt Digital Post.  

 

 

 
 

På grafikken ses top fem over de af landets kommuner, som deltog i 

kommunekonkurrencen, og som har den største procentvise andel af 

borgere i aldersgruppen 15-24 år tilmeldt Digital Post, da 

konkurrencen sluttede den 24. oktober.  



  

Jammerbugt Kommune vinder titlen som ”Danmarks digitale 

slutspurter”  

Jammerbugt Kommune har vundet titlen som ”Danmarks digitale 

slutspurter” i dette års kommunekonkurrence. Jammerbugt Kommune 

er dermed den kommune i konkurrencen, der har opnået den største 

procentvise stigning i antallet af borgere tilmeldt Digital Post i 

konkurrenceperioden.  

 

 Da konkurrencen startede i september var 15.678 af borgerne 

i Jammerbugt Kommune tilmeldt Digital Post.  

 

 Ved konkurrencens afslutning den 24. oktober var 19.182 

tilmeldt. Det er en stigning på 22,35 procent. 

 

 

 
 

På grafikken ses top fem over de af landets kommuner, der deltog i 

kommunekonkurrencen, og som opnåede den største procentvise 

stigning i antallet af borgere tilmeldt Digital Post i 

konkurrenceperioden.  

 

 

 

 


