
Ændringslog til Projektgrundlag 
 

Opdatering d. 30. juni 2022 
Projektgrundlaget er opdateret per 30. juni 2022 til version 2.1. 

Ændringerne knytter sig til ændringerne i budgetvejledningen 2021 ift. grænsen for it-projekter, der skal risiko-
vurderes, som gik fra 10 til 15 mio. kr. for it-udviklingsprojekter og 60 til 70 mio. kr. for it-anskaffelsesprojekter.  

Derudover er der kommet nye retningslinjer i forbindelse med den nyligt introducerede sporinddeling af projek-
ter. I den forbindelse er det gjort obligatorisk at medsende business case grundlag samt business case model til 
risikovurderingen. Dette fremgår nu af figur 0.1. 

Opdatering d. 5. april 2019 
Projektgrundlaget er opdateret per 5. april 2019 til version 2.0. 
De fleste ændringer i denne udgave knytter sig til de nye retningslinjer for tidspunkt risikovurdering i Statens It-
råd for projekter over 10. mio. kr., men der er også medtaget andre justeringer. 

Ændringerne fremgår herunder:  

Afsnit 0, Indledning, læsevejledning og nuværende status 
• Præcisering af projektgrundlagets målgruppe 
• Beskrivelse af systematik i hjælpetabel om beskrivelsesdybde og færdiggørelsesgrad ved risikovurdering 
• Ny oversigt over hvad der udarbejdes hvornår (figur 0.1) 
• Baggrund for projektet flyttet til afsnit 1 
 

Afsnit 1.2, Projektets gevinster 
• Baggrund for projektet flyttet fra afsnit 0 
• Præciseret at der efterspørges beskrivelse af styrende gevinster 
• Indlagt to nye tabeller (tabel 1.2 og 1.4) hvor hhv. økonomiske og ikke-økonomiske gevinster estimeres 
• Gevinstdiagram: Der efterspørges nu et fuldt udfyldt gevinstdiagram som følge af de retningslinjer for tids-

punkt for risikovurdering i Statens It-råd 
 

Afsnit 1.5, Projektets vigtigste interessenter og inddragelse af andre myndigheder 
• Der er indlagt en ny kolonne i tabel 1.8 til beskrivelse af hvordan interessenter påvirkes 
• Tabel 1.9 beskriver nu kun indgående aftaler med andre myndigheder og organisationer 
 

Afsnit 2.3, Overvejelser om anskaffelsesform og udviklingsmetode 
• Tabel 2.4 er udvidet af hensyn til dataindsamling om projektet 
 



Afsnit 2.4, Projektorganisationen 
• Der er nu indsat to tabeller, en til oplistning af projektets styringsroller og en anden til projektledelse og pro-

jektgruppe. Idet bilag C er afskaffet, kan der nu også anføres supplerende roller 
 

Afsnit 3.1, Teknisk løsning, kvalitet og aftestning 
• Der er indføjet nye afsnit til hhv. Kvalitetssikring og Test 
 

Afsnit 5.1, Opfyldelse af formål mv. 
• Det er nu eksplicit noteret at afsnittet også bør evaluere realisering ift. projektets succeskriterier 
 

Bilag C 
• Bilaget udgår, og indholdet dækkes nu i afsnit 2.4 
 

Afsnit 7. Hjælpetabel 
Der er foretaget omfattende ændringer i hjælpetabellen.  

• For hvert afsnit i projektgrundlaget, er der nu konsekvent givet forslag til beskrivelsesdybde 
• På de områder, hvor beskrivelsen ikke nødvendigvis forventes at være helt klar på tidspunktet for risikovur-

dering (kun for projekter over 10 mio. kr.), er der under overskriften Færdiggørelsesgrad ved risikovurdering 
givet bud på dette indhold og den beskrivelsesdybde, der er tilstrækkelig til risikovurderingen 

• Hjælpetekster er overalt rettet ind ift. de ændringer der i øvrigt er foretaget i projektgrundlaget. 
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