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Statusrapportering 1. halvår 2018 
Tabel 1: Statusoverblik over igangværende statslige it-projekter og programmer 

PROJEKT/PROGRAM FASE INSTITUTION RISIKO-
PROFIL 

2. HALVÅR
2017

1. HALVÅR
2018

Domsdatabasen Gennemførelse Domstolsstyrelsen Normal 

LPR3 Gennemførelse Sundhedsdatastyrelsen Høj 

Vanda Gennemførelse Danmarks Miljøportal Høj 

SARA (tidl. Fælles museums-it) Gennemførelse Kulturstyrelsen Normal 

Implementeringscenter for 

Ejendomsvurdering (ICE) 
- 

Udviklings- og 

Forenklingsstyrelsen 
Høj Intet trafiklys Intet trafiklys 

SAP38 - 
Udviklings- og 

Forenklingsstyrelsen 
Høj Intet trafiklys Intet trafiklys 

MSD Gennemførelse 
Forsvarsministeriets Materiel 

og Indkøbsstyrelse 
Normal 

Nyt Politi.dk Gennemførelse Rigspolitiet Normal 

Projekt Tidsstyring 

Nyt aktstykke 
Gennemførelse 

Forsvarsministeriets 

Personalestyrelse 
Normal 

OMS-Projektet 

Nyt aktstykke 
Anskaffelse Kriminalforsorgen Normal 

Implementeringscenter for 

Inddrivelse (ICI) 

Nyt aktstykke 

Gennemførelse 
Udviklings- og 

Forenklingsstyrelsen 
Høj 

Atrium 

Replanlagt 
Gennemførelse Bygningsstyrelsen Normal 

Grunddataprogrammet Gennemførelse 
Digitaliseringsstyrelsen 

(Program) 
Høj 

 G

 G

 G

 G

 G

D1

D2

D5

D6

D7

: Ejendomsdata 
Styrelsen for Dataforsyning og 

Effektivisering 
- - - 

: Adressedata 
Styrelsen for Dataforsyning og 

Effektivisering 
- - - 

: Persondata 
Økonomi- og 

Indenrigsministeriet  
- - - 

: Virksomhedsdata Erhvervsstyrelsen - - - 

: Datafordeler 
Styrelsen for Dataforsyning og 

Effektivisering 
- - - 

Næste generation digital post Anskaffelse Digitaliseringsstyrelsen Høj 

MitID Anskaffelse Digitaliseringsstyrelsen Høj 
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eID-gateway Gennemførelse Digitaliseringsstyrelsen Normal - 

NemLog-in3 Anskaffelse Digitaliseringsstyrelsen Normal 

SABA Gennemførelse Naturstyrelsen Normal 

CBC (Country by Country) 

Skattekontoens tilslutning til ny Udviklings- og 
Gennemførelse Normal 

inddrivelse Forenklingsstyrelsen 

Statens budgetsystem (tidl. 
Gennemførelse Moderniseringsstyrelsen Normal 

Fællesstatsligt budgetsystem) 

Fælles biblioteksplatform Anskaffelse Det Kongelige bibliotek Normal - 

It-understøttelse af afregning og 
Anskaffelse Energistyrelsen Normal - 

support af VE-ordninger 

Elektronisk certificering (DIX) Anskaffelse Fødevarestyrelsen Normal - 

LEOPARD Gennemførelse Lægemiddelstyrelsen Normal 

Udveksling af data om nedgravet Styrelsen for Dataforsyning og 
Anskaffelse Normal - 

infrastruktur (LER) Effektivisering 

Ny ESDH-løsning 

Gennemførelse 

Gennemførelse 

Udviklings- og 

Forenklingsstyrelsen 

Udviklings- og 
GUL – Generel Udstillingsløsning Gennemførelse Normal 

Forenklingsstyrelsen 

Styrelsen for Videregående 
NYT SIS Gennemførelse Normal 

Uddannelser 

Styrelsen for Arbejdsmarked 
EESSI Gennemførelse Normal 

og Rekruttering 

Styrelsen for Institutioner og 
Krav og Udbetaling Gennemførelse Normal 

Uddannelsesstøtte 

Direktoratet for 
Nyt Tjenestetidssystem Gennemførelse Normal 

Kriminalforsorgen 

Udlændinge- og 

Integrationsministeriet 

Normal 

HR-projektet Gennemførelse Moderniseringsstyrelsen Normal 

IAM (Identity Asset Management) Anskaffelse Rigspolitiet Normal 

POL-DAM Anskaffelse Rigspolitiet Normal - 

POL-DISP Anskaffelse Rigspolitiet Høj - 

SEI-2 Gennemførelse Sundhedsdatastyrelsen Normal - 

Asset Management Anskaffelse Vejdirektoratet Normal - 

Normal -
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AFSLUTTEDE IT-PROJEKTER I 1. HALVÅR 2018 

Kapacitetsplanlægning for 

materielvedligehold 
Afsluttet 

Forsvarsministeriets Materiel- 

og Indkøbsstyrelse 
Normal Afsluttet 

POL-INTEL Afsluttet Rigspolitiet Normal Afsluttet 

FORTROLIGT Afsluttet FORTROLIGT Normal Afsluttet 

Netprøver.dk Afsluttet Styrelsen for it og læring Høj Afsluttet 

NemVirksomhed Afsluttet Skattestyrelsen Normal Afsluttet 

eKapital Afsluttet 
Udviklings- og 

Forenklingsstyrelsen 
Høj Afsluttet 

RejsUd Afsluttet Moderniseringsstyrelsen Normal Afsluttet 

It-understøttelse af plandata til 

ejendomsvurdering (PLP 00) 
Afsluttet Erhvervsstyrelsen Normal Afsluttet 
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Status 1. halvår 2018 

46 projekter og programmer er omfattet af statusrapporteringen for 1. halvår 2018. Statens It-råd har 

tildelt fire røde trafiklys, to gule trafiklys og 30 grønne trafiklys. To projekter har ikke fået tildelt 

trafiklys. Der er otte afsluttede projekter, som ikke får trafiklys.  

Domsdatabasen fra Domstolsstyrelsen, LPR3 fra Sundhedsdatastyrelsen, Vanda fra Danmarks Miljøportal 

og SARA fra Kulturstyrelsen har fået tildelt røde trafiklys. MSD fra Forsvarsministeriets Materiel og 

Indkøbsstyrelse og Nyt Politi.dk fra Rigspolitiet har fået tildelt gule trafiklys. 

Ligesom ved seneste statusrapportering har Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE) fra 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ikke fået tildelt trafiklys. Tildeling af trafiklys afventer indsendelse 

af business case (forventninger til projektets tidsplan, budget og økonomiske værdi). Der er heller ikke 

givet trafiklys til SAP38 fra SKAT, da projektet er sat i bero efter risikovurdering og efter aftale ikke har 

indsendt baseline. 

I 1. halvår 2018 har Projekt Tidsstyring fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, OMS-Projektet fra 

Kriminalforsorgen, og Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen fået 

nye aktstykker. Atrium fra Bygningsstyrelsen er blevet replanlagt. 

It-projekter vurderet til røde trafiklys 

It-rådet har tildelt fire røde trafiklys. Domsdatabasen fra Domstolsstyrelsen er et lovgivningsprojekt, der 

har til formål at etablere en offentligt tilgængelig database over domme kort tid efter domsafsigelse. 

Domsdatabasen skal give gratis adgang for såvel private som erhvervsdrivende og offentlige 

myndigheder via en selvbetjeningsløsning, hvor man kan søge på tværs af domstolene i hele landet. 

Domsdatabasen er udtrådt af den indgåede kontrakt med leverandøren pga. manglende fælles forståelse af 

indhold. Der skal derfor laves et genudbud, hvilket påvirker økonomi, tid og økonomisk værdi.  

LPR3 fra Sundhedsdatastyrelsen er det nye landspatientregister, der skal erstatte det eksisterende LPR2. 

Det nye patientregister bliver i stand til at levere information om hele patientforløbet. Projektet er 

forsinket, da det ikke er realistisk, at regionerne kan nå den aftalte frist for implementering af LPR3 

primo november 2018. Forsinkelsen medfører øgede 

projektudgifter, som dækkes af Sundhedsdata-

programmets risikopulje. 

Vanda fra Danmarks Miljøportal har til formål til dels at 

erstatte en række forældede systemer og databaser med 

nyt fælles fagsystem, dels at forbedre datagrundlaget på 

overfladevandsområdet på tværs af myndigheder og sikre 

offentlig adgang til disse data via fælles offentlige 

datastandarder og begrebsmodeller. Projektet er 12 

måneder forsinket, da et tilknyttede projekt med 

migrering af data er forsinket. Projektet vurderer, at det 

vil være for risikofyldt at starte med udvikling, før 

datamigreringen er gennemført, da det vil bevirke en stor 

Kriterier for trafiklys 
Tre målbare parametre har betydning for 

Statens It-råds vurdering af om projekterne 

skal have et rødt, gult eller grønt trafiklys: 

Forventede projektudgifter, tidsplan 

og realisering af økonomiske gevinster. 

Udgangspunktet for tildeling af trafiklys er 

projektets fremdrift i forhold til den aftalte 

baseline. Et projekt kan således godt få et 

rødt trafiklys kort før afslutning, selvom 

projektet ser ud til at nå i mål med sit 

oprindelige formål, hvis det er forsinket eller 

fordyret i forhold til baseline. 

Trafiklyset er således en status i forhold til 

det planlagte projektforløb og ikke udtryk 

for en prognose for projektets færdiggørelse. 
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risiko, for at den udviklede funktionalitet skal genudvikles. 

SARA fra Kulturstyrelsen er et infrastrukturprojekt til de danske statslige og statsanerkendte museer i 

form af et nyt fælles informationssystem til registrering og håndtering af samlinger, genstande og 

kunstværker. Systemet afløser en række forskellige og overvejende ældre databaser. Projektet har 

udskudt realiseringsfasens start ni måneder for at give Nationalmuseet m.fl. tid til at migrere deres data 

til SARA. Der er desuden et merforbrug, da museerne er blevet kompenseret for den manglende drift 

af SARA i 2017 og 2018, og udgifter til projektledelse og undervisning af slutbrugere er opjusteret; dog 

stadig inden for det samlede budget. 

It-projekter vurderet til gule trafiklys 

To projekter har fået tildelt gule trafiklys. MSD fra Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse har 

til formål at bygge en ny platform for klientsagsbehandling, der skal sikre en stabil løsning til håndtering 

af stamdata under Forsvarsministeriets område. Projektet er fire måneder forsinket, da projektet ikke 

kan blive transporteret til de specificerede og krævede udviklings-, test- og projektionsmiljøer på de 

fastlagte tidspunkter pga. systemopgradering af DeMars. 

Nyt Politi.dk fra Rigspolitiet har til formål at anskaffe en ny tidssvarende hjemmeside til politiet, 

herunder en løsning til håndtering af politiets krisekommunikation ved større hændelser, inkorporering 

af nuværende separate hjemmesider i politiet samt anskaffelse af ekstern vedligehold og drift af den 

samlede løsning. Projektet er udfordret af øget projektkompleksitet, og ressourceknaphed hos 

Rigspolitiet har medført, at der er udfordringer med en række interne tekniske integrationer og 

leverancer. 

It-projekter vurderet til grønne trafiklys 

30 projekter har fået tildelt grønne trafiklys. Femten af 

disse var også i grønt ved sidste statusrapportering, og 

yderligere ti projekter rapporterer for første gang. Fire af 

projekterne i grønt har fået et nyt aktstykke eller er 

replanlagt siden sidste statusrapportering. Det drejer sig 

om Projekt Tidsstyring fra Forsvarsministeriets 

Personalestyrelse, OMS-Projektet fra Kriminalforsorgen, 

og Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) fra Udviklings- 

og Forenklingsstyrelsen og Atrium fra Bygningsstyrelsen. 

Projekt Tidsstyring fra Forsvarsministeriets Personale-

styrelse og OMS-Projektet fra Kriminalforsorgen har fået 

nye aktstykker siden sidste statusrapportering, hvor de 

begge fik tildelt rødt trafiklys. Implementeringscenter for 

Inddrivelse (ICI) fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

har også fået nyt aktstykke, hvilket sker i forbindelse 

med hvert release. Atrium er siden sidste 

statusrapportering blevet replanlagt i It-rådet. 

Ny baseline som følge af aktstykke 
Et projekts baseline (ift. økonomi, tidsplan 

og gevinster) er udgangspunktet for 

statusvurderingen. Afvigelser fra baseline 

kan medføre, at projektet får tildelt enten 

gult eller rødt trafiklys som følge af It-rådets 

faglige vurdering. Projekter med gult eller 

rødt trafiklys tilbydes et genbesøg af It-rådet, 

hvor en justering af baseline kan være en 

mulig konsekvens. 

Et projekt kan også få en ny baseline, hvis 

projektet ved forelæggelse af aktstykke for 

Finansudvalget har fået tildelt nye midler. 

Dermed tildeles projektet en ny baseline i It-

rådets portefølje. Da den nye baseline ikke er 

tildelt på baggrund af en projektfaglig 

replanlægning i regi af rådet, illustreres en 

sådan type baseline med et skraveret grønt 

trafiklys. Reglerne for it-projekter og 

relaterede aktstykker til Finansudvalget 

findes i Finansministeriets Budgetvejledning 

2016, pkt. 2.2.18. 




