
 
 

Ændringslog til vejledning til statens it-projektmodel 

Opdatering d. 30. juni 2022 
Vejledning til statens it-projektmodel er opdateret per 10. juni 2022 til version 1.3.  

Opdateringen relaterer sig kun til små formuleringsændringer og ændringer i figur 
1.1 uden indholdsmæssig betydning. 

Opdatering d. 10. juni 2022 
Vejledning til statens it-projektmodel er opdateret per 10. juni 2022 til version 1.2.  

Opdateringen relaterer sig til ændringerne i budgetvejledningen 2021. Ændrin-
gerne fremgår herunder: 

• Ændring af grænsen for, hvornår it-projekter skal risikovurderes fra 10 til 15 
mio. kr. 

• Ændring af grænsen for, hvornår it-projekter skal forelægges Folketingets Fi-
nansudvalg fra 60 til 70 mio. kr. 

• Ændring af grænsen for, hvornår it-anskaffelser skal forelægges risikovurderes 
fra 60 til 70 mio. kr. 

• Tilføjelse til afsnit 1.1 i boksen med definitionen af et it-projekt: ”Planlagte 
større gensidigt afhængige it-udviklingsaktiviteter er it-projekter, uanset at de 
ikke benævnes som sådanne.” 

• Rettelse af retningslinjer for, hvem der skal bruge statens it-projektmodel i af-
snit 1.3: 
• ”Ved gennemførelse af it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter 

udgør 15 mio. kr. eller mere, anvendes statens it-projektmodel. For disse 
it-projekter skal der foretages en risikovurdering ved Statens It-råd.” 

• ”Ved gennemførelse af it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter 
udgør mindre end 15 mio. kr., stilles der ikke krav til anvendelse af statens 
it-projektmodel. For projekter over 1 mio. kr. skal der dog som minimum 
etableres et styringsgrundlag tilsvarende projektgrundlaget i statens it-pro-
jektmodel, men forenklet og i omfang afstemt med projektets størrelse. 
For projekter med et samlet budget under 15 mio. kr. stilles der ikke krav 
om en risikovurdering i Statens It-råd.” 

• ”It-projekter, hvis samlede budgetterede udgifter initialt vurderes at udgøre 
mindre end 15 mio. kr., men som senere udvikler sig til at udgøre 15 mio. 
kr. eller derover, skal anvende statens it-projektmodel samt risikovurderes 
ved Statens It-råd.” 

• Tilføjelse til afsnit 1.3 boksen med definition af projektudgifter. ”Hvis en it-
udviklingsaktivitet ikke har en tidsmæssig afgrænset udviklingsperiode, så op-
gøres de samlede udgifter over en fireårig periode opgjort efter ovenstående 
definition.” 
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Opdatering d. 5. april 2019 
Vejledning til statens it-projektmodel er opdateret per 5. april 2019 til version 1.1. 

Ændringerne fremgår herunder:  

• Ændring af retningslinjer for risikovurdering, afsnit 2.5.2 Risikovurdering: Nye 
retningslinjer for tidspunkt for risikovurdering i Statens It-råd for projekter 
over 10 mio. kr. er indsat til erstatning for den tidligere tre måneders regel. 

• Fejlrettelse i tabel 1.1. Krav til risikovurderinger i temavejledninger. 
• I kolonnen ”Vejledning til risikostyring” er svaret angivet i kolonnen ”In-

deholder krav til projekter over 10 mio. kr.?” blevet ændret fra Nej til Ja.  
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