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Statens it-projektmodel er blevet revideret. Det har følgende overordnede ind-

virkninger på jeres projekt: 

 Risikovurderingen er flyttet frem og finder nu sted tre måneder inde i ana-
lysefasen. Formålet er bl.a. tidligere at øge ledelsens og forretningens fo-
kus på projektet, og at skabe mere værdi af anbefalingerne fra Statens It-
råd.  

 De mest komplekse og risikofyldte projekter vil blive fulgt tættere af Sta-
tens It-råd med et udvidet rådgivningsforløb. Hvis jeres projekt er af 
kompleks karakter, vil I derfor skulle mødes oftere med Statens It-råd. 

 Rådets fokus på ledelsesinvolvering styrkes i den nye model. Det vil I bl.a. 
opleve ved, at I som styregruppe ved indmeldelse af baseline skal medsen-
de et notat, hvori styregruppeformanden redegør for projektets status og 
eventuelle ændringer i projektets scope og rammer ift. tidspunktet for risi-
kovurderingen. 

 Der er en ny dokumentsamling, som udgør projektets beslutnings- og sty-
ringsgrundlag. Der er nu ét projektgrundlag, der løbende opdateres og ud-
fyldes fra idéfase til projektets realisering. Derudover er det et nyt business 
case grundlag, der supplerer business case modellen (excel-værktøj) med et 
ledelsesresumé af projektets investeringsrationale og forudsætninger. I skal 
derfor orientere jer i disse to dokumenter. 

 Der er et større fokus på arbejdet med gevinster, som skal understøtte et 
bedre grundlag for at realisere myndighedens ambition. Som styregruppe 
skal I aktivt tage stilling til, hvad der skal komme ud af projektet og delta-
ge i arbejdet med at konkretisere gevinsterne. Senere vil det være gevinst-
ejeren(e)s opgave af følge op på og realisere gevinsterne.  

 Styregruppens roller og ansvar har fået en grundig revision, dels i form af 
nogle justeringer i Styregruppeaftalen, dels i nye rollebeskrivelser i ’Pro-
jektorganisations roller og ansvar’. I bør orientere jer i begge dokumenter. 

 Statens it-projektmodel rummer nu bedre muligheder for at gennemføre 
projekter, der indeholder agil it-systemudvikling. I kan orientere jer om 
modellen i relation til projekter med agil it-systemudvikling og nye krav til 
styregruppen i ’Vejledning om anvendelse af agile udviklingsmetoder’. 


