
 
 

Ændringslog til vejledning til risikovurdering og rådgivning ved 
Statens It-råd 

Opdatering d. 30. juni 2022 
Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd er opdateret per 30. 
juni 2022 til version 1.4. 

Opdateringerne relaterer sig til en sporinddeling af it-projekter ud fra deres kom-
pleksitet og omfang, som led i rådets differentiering og skift af fokus på de store 
og meget store it-projekter. 

Ændringerne fremgår herunder: 

• Tre nye afsnit 
• Afsnit 2.3 Tilrettelæggelsen af risikovurderingsprocessen 
• Afsnit 2.4 Indledende dialogmøde med store og meget store projekter 
• Afsnit 2.5 Materialetjek 

• Tilføjelse af Appendix – skematisk oversigt over aktiviteter i risikovurderings-
processen ud fra sporinddeling 
• I Appendix fremgår også krav til projekterne ved de forskellige aktiviteter 

Opdatering d. 5. april 2019 
Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens it-råd er opdateret per 5. 
april 2019 til version 1.1. 

Ændringerne fremgår herunder:  

Afsnit 2.2, Hvordan indmeldes et it-projekt til risikovurdering? 
Der er indlagt beskrivelse af de intromøde som projekter over 10 mio. kr. tilbydes 
ved indmelding til risikovurdering. 

Afsnit 2.3, Hvornår foregår risikovurderingen og hvad skal forberedes? 
• Nye retningslinjer for tidspunkt for risikovurdering i Statens It-råd for projek-

ter over 10 mio. kr. er indsat til erstatning for den tidligere tre måneders regel. 
• Der er i forlængelse heraf givet en oversigt over hvilke afsnit i projektgrundla-

get, der ikke nødvendigvis skal være beskrevet tilbudsgående ved risikovurde-
ringen. 

 

Afsnit 3, Rådgivning efter risikovurderingen 
• Figur 3.1 er opdateret. 
 



 Side 2 af 2 

Afsnit 3.2, Fastlæggelse af baseline 
• Der er givet forslag til indholdspunkter for det notat projektets styregruppe-

formand skal indsende om ændringer i projektet siden risikovurderingen. 
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