
 

 

Oversigt over væsentligste leverancer i regi af den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi 2016-2020. 

Denne oversigt skitserer de væsentligste leverancer i strategiperioden. Oversigten opdateres halvårligt 

og forventes ajourført næste gang i januar 2020. De præsenterede leverancer er ikke udtømmende for 

strategien. Der er for de udvalgte leverancer angivet en forventet tidsplan for gennemførelse (i kolon-

nen 'tidsplan'), ligesom allerede gennemførte initiativer (i kolonnen 'gennemført') er angivet. 

  Oversigt over væsentligste leverancer FODS 2016-2020 Tids-
plan 

Gennemført 

(version august 2019)   år   år 

1.1. Mere sammenhængende brugerrejser         

  To be brugerrejseanalyse af flytning udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder     juni 2017 

  To be brugerrejseanalyse af start og luk af virksomhed og beslutning om videre indsatsområder 
    marts 2018 

  To be brugerrejseanalyse af Bliv Digital Borger (LAAK) udarbejdet og beslutning om videre indsats-
områder     marts 2018 

  To be brugerrejseanalyse af service for udenlandske virksomheder udarbejdet og beslutning om vi-
dere indsatsområder     apr 2018 

  Første version af fællesoffentligt målbillede for digital kommunikation (i samarbejde med initiativ 1.2 
og 1.3)     juni 2018 

  Kommunikationsprodukter i regi af Bliv digital borger udviklet     dec 2018 

  Koncept for skilsmisse-guide udarbejdet og beslutning om implementering     nov. 2018 

  Analyse af arkitektur for flytteguide (løsningsmodeller for realisering)     nov. 2018 

  Analyse af fællesoffentlig guidekomponent     april 2019 

  Implementering af kommunikationsprodukter i regi af Bliv digital borger     juni 2019 

  Implementering af første version af flytteguiden på borger.dk     april 2019 

  Implementering af første version af skilsmisseguiden på borger.dk     april 2019 

  Implementering af næste versioner af flytte- hhv. skilsmisseguiden ultimo 
2019 
og 

frem 

  

  For alle seks brugerrejser: løbende beslutning om implementeringsindsatser, herunder aftaler om fi-
nansiering, ansvar og tidsplan 

lø-
bende 
2018-
2020 

  

  1.1. fsva. LAAK -  projektet er afsluttet         

  Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 1) udarbejdet     maj 2017 

  Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 2: migrering) udarbejdet     sep 2017 

  Tværgående brugerrejse med udgangspunkt i NgDP, MitID og NemLog-in3 gennemført     dec 2017 

  Fælles ordbog på tværs af de tre udbudsprojekter leveret     dec 2017 

 

1.2. Bedre digital kommunikation         

  Styregruppen for digital kommunikation har godkendt en endelig første version af den fælles-
offentlige referencearkitektur for digital selvbetjening     

ul-
timo 

2017 

  Styregruppen for digital kommunikation har truffet beslutning om scope for indsamling og de-
ling af data på tværs af myndighederne     maj 2018 

  Styregruppen for digital kommunikation har godkendt 'Fælles krav til digitale løsninger' 
    

ul-
timo  2018 

  Kontaktregister         

  Projektgrundlag for fælles kontaktregister bredere brug     sep 2017 

  Juridisk analyse     juli 2017 

  Behovsafdækning blandt myndigheder     sep 2017 
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  Yderligere juridiske analyser     dec 2017 

  Afklaringer/analyse af borgernes anvendelse inkl. brugertests udarbejdet     juni 2018 

  Afklaringer med Grunddataprogrammet/Datafordeleren     nov 2018 

  Projektinitiering af kontaktregister for borgere     jan 2019 

  Lovhjemmel dec 2020     

  Kontaktregister komponent NgDP juni 2020     

  Brugergrænse, borgere dec 2020     

  Brugergrænse, myndigheder jan 2021     

  Processer og vejledninger dec 2020     

  Implementering, myndigheder dec 2020     

  Implementering, borgere mar 2021     

 

1.3. Overblik over egne sager og ydelser         

  Analyse af brugernes behov for sags- og ydelsesoverblik      aug 2017 

  Udarbejdelse af version 0.8 af referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik      okt 2017 

  Pilotprojekter vedr. myndigheders, borgeres og virksomheders behov for sags- og ydelses-
overblik     juni 2018 

  Pilotprojekter vedr. referencearkitektur sags- og ydelsesoverblik, herunder identifikation af 
byggeblokke     juni 2018 

  PoC på fællesoffentlig komponent for sager og ydelser (orkestreringskomponent)     juni  2019 

  Udarbejdelse af kravspecifikation for sags- og ydelsesoverblikket til brug for udvikling eller ud-
bud ultimo 2019     

  Fælles referencearkitektur og byggeblokke til sags- og ydelsesoverblik udviklet ultimo 2019     

  Udarbejdelse af relevante datamodeller og klassifikationer  medio 2020     

  Idriftssættelse af orkestreringskomponenten medio 2020     

  Udrulning af sags- og ydelsesoverblikket jf bølgeplan, Herunder løbende opdatering af data-
model og referencearkitektur   2020     

 

1.4. Bedre support til borgere og virksomheder         

  Model for et samlet supporttilbud til infrastrukturkomponenter og portaler fastlagt     juni 2017 

  Første skridt i samling af supportopgaver gennemført - support til borger.dk i drift i Erhvervs-
styrelsens kundecenter     juni 2018 

  Samlet økonomisk ramme og finansieringsmodel for supporttilbuddet fastlagt     feb  2019 

  Aftale om vilkår for varetagelse af de samlede supportopgaver indgået mellem Digitaliserings-
styrelsen og Erhvervsstyrelsen Q4 2019     

  Samling af supportopgaver gennemført og supporttilbud til fælles løsning i fuld drift i Erhvervs-
styrelsens kundecenter Q2 2021     

 

1.5. Alle meddelelser fra det offentlige er digitale - Initiativet er afsluttet         

  3 piloter er i produktion - opmærker deres forsendelser     nov 2017 
  Vejledning inkl. teknisk bilag vedr. opmærkning (med attentionformatet) er på digst.dk     nov 2017 
  Gevinstsanalyse vedr. opmærkning af Digital Post     juni 2018 
  Statussag til udbudstyregruppen inkl. evaluering pilot-indsatsen 2017 og anbefalinger     juni 2018 
  SBSYS-kommunerne i projektet påbegynder  opmærkning     Q3 2018 
  Opmærkning via attentionformatet bliver testet i myndigheder (modtagersiden)     Q4 2018 
  Løbende overlevering af erfaringer til Næste generation Digital Post (Nyt meddelsesformat) 

      
2018 

 

2.1. Klare juridiske rammer for digital forvaltning         

  Model for central hjemmel til at stille krav om digital kommunikation udarbejdet     juni 2017 
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  Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende partshøring     jan 2018 

  Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende afgørelsesbegrebet 1. del     dec 2018 

  Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende afgørelsesbegrebet 2. del dec 2019     

  Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger sagsoplysningspligten juni 2020     

  Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. vejledningspligten dec 2020     

 

2.2. Videre med god grunddata         

  Styringsmodel inkl. anvenderfora godkendt     aug 2018 

  Anvenderstrategi for Datafordeleren inkl. kommunikationsindsats godkendt     sep 2018 

  Resultat- og udviklingsplan for Datafordeleren     dec 2018 

 

2.3. Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata         

  Afrapportering af Evaluering af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark     nov 2017 

  Analyse af flere og bedre fælles data om bl.a. flytning til udlandet og levestatus på danskere i 
udlandet     maj 2018 

  Afrapportering af analyse af begrebsharmonering for samliv     dec 2018 

  Analyse af formuedata     feb 2019 

  Analyse af bedre dataudveksling (delingsanalyse)     apr 2019 

  Evaluering af indikatorers kvalitet og anvendelighed på kontroltrin 1-3 Q1 2020     

  Analyse af en koordineret fællesoffentlig kontrolindsats Q4 2020     

 

3.1. Sammenhængende velfærdsforløb for borgere         

  Analyse af jobcentres, Ungdommens Uddannelsesvejledningscentres og uddannelsesinstitu-
tioners samarbejde om uddannelsespålæg      aug 2017 

  Analyse af tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og sam-
tidigt misbrug     marts 2018 

  Analyse af samarbejde om indsættelse og udslusning fra kriminalforsorgen til kommunerne 
    juni 2018 

  Udbredelsespilot for aftaledeling på tværs af sundhedsområdet     Q4 2018 

  Analyse og design af løsninger til ”Deling af patientens mål”     Q4 2018 

  Pilotafprøvning af standardiseret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn på tværs 
af børne- og ungepsykiatrien, det sociale børne- og ungeområde, praktiserende læger og 
PPR/skole 

    
ul-

timo 
2018 

 

3.2. Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området - Initiativet er afsluttet         

  Udarbejdelse og godkendelse af implementeringsstrategi og gevinstrealiseringsindsats af pro-
jektets styregruppe.     nov 2017 

  Bruttoliste for funktionsevnetilstand udarbejdet og kvalitetssikret, og  udvikling af fælleskom-
munalt og klassificeret begrebssæt.     sep 2018 

  Databehandling af de indsamlede kommunale indsatskataloger og udvikling af et fælleskom-
munalt indsatskatalog.     sep 2018 

  Udvikling af fælleskommunal dokumentationspraksis med udgangspunkt i VoksenUdrednings-
Metoden     dec 2018 

 

3.3. Udbredelse af digitale velfærdsløsninger         

  Analyse af telemedicin til gravide med komplikationer 
    

me-
dio 

2017 

  Analyse af digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing 
    

ul-
timo 

2017 
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  Analyse vedr. borgerrettet sundhedsformidling til kronikere foreligger  
    

ul-
timo 

2018 

  Analyse vedr. skærmbesøg og virtuelle konsultationer foreligger og tilhørende beslutnings-
grundlag er udarbejdet     

ul-
timo 

2018 

  En analyse af udbredelse af digitale velfærdsløsninger foreligger og et tilhørende beslutnings-
grundlag udarbejdet ultimo 2019    

  En analyse af udbredelse af digitale velfærdsløsninger foreligger og et tilhørende beslutnings-
grundlag udarbejdet ultimo 2020   

  I perioden mellem 2016 og 2020 er der indgået ØA-aftaler om landsdækkende udbredelse af 
fire digitale velfærdsløsninger ultimo 2020     

 

3.4. Digital læring og undervisning         

  Idriftsættelse af den fællesoffentlige infrastruktur ifbm brugerportalinitiativet til folkeskolen     aug 2016 

  Valg af leverandør ifbm KL's udbud af samarbejdsplatformen Aula (del af brugerportalinitiati-
vet til folkeskolen)      juni  2017 

  Analyse af yderligere anvendelse af et autoritativt register, som er en mitigerende foranstalt-
ning for det samlede brugerportalsinitiativ til folkeskolen     dec 2017 

  Analyse af, hvordan fælles it-standarder og infrastruktur til ungdomsuddannelserne bedst mu-
ligt understøtter udveksling af data mv.     dec 2017 

  Projekter i forbindelse med indsatsen for it i folkeskolen gennemført     dec 2018 

  Samarbejdsplatform til folkeskolen implementeret  (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)  
ultimo 2019     

  Udbredelse af samarbejdsplatform på dagtilbudsområdet (løbende frem mod 2020) medio 2020     

 

3.5. Offentligt ansattes digitale kompetencer - Initiativet er afsluttet         

  Kortlægning af udbud og efterspørgsel af it-kompetenceudvikling i folkeskolen     dec 2016 

  Igangsættelse af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet      okt 2017 

  Opfølgning på professionshøjskolernes opfyldelse af deres individuelle mål for digitalisering i 
perioden 2015-2017 (UFM)     juni 2018 

  Afslutning af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet      dec 2018 

 

4.1. Automatisk erhvervsrapportering         

  Handlingsplan udarbejdet     jan 2017 

  Foranalyse af mulighederne for automatisering af årsrapporten færdiggjort     juni  2017 

  Foranalyse af mulighederne for automatisering af regnskabsstatistikken færdiggjort     dec 2017 

  Analyse af virsomhedernes digitale parathed i forhold til at kunne overgå til automatiske ind-
beretninger     dec 2017 

  Foranalyse af mulighederne ved automatisering af virksomhedernes indberetning til SKAT     jan 2018 

  Gennemførsel af pilotforsøg for årsrapporten      jan 2018 

  Afdække muligheden for indførsel af fælles kontoplan     feb 2018 

  Identificere nødvendige lovgivningstilpasninger for hhv. årsrapporten og selskabsselvangivel-
sen     marts 2018 

  Kortlægning af tekniske forudsætninger for automatisering af økonomiske og finansielle ind-
beretninger     nov 2018 

  Gennemførsel af pilotforsøg for regnskabsstistikken     dec 2018 

  Udvikle fælles standardkontoplan     dec 2018 

  Afdække og teste mulighed for automatisering gennem e-procurement og blockchain     dec 2018 

  Kortlægning af anvendelsesgraden af e-faktura  sep 2019     

  Afdækning af mulighederne for automatisering af mindre virksomheders bogføring  sep 2019     

  High-level målarkitektur ultimo 2019     

  Gennemførsel af pilotforsøg for virksomhedernes indberetning til SKAT ultimo 2019     

  Samlet beslutningsgrundlag inkl. business case og forslag til implementeringsplan primo 2020     
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4.2. Digitale udbud og indkøb - initiativet er afsluttet          
  Oversættelse og validering af UNSPSC-standarden færdiggjort     sep 2017  
  Anbefalinger på baggrund af analyseresultater mht. udbuds- og indkøbsprocesser i det offent-

lige - aftale herom i ØA18     sep 2017 
 

  Analyse af erhvervsøkonomiske konsekvenser af ØA18 aftale om e-handel     dec 2017  

 

4.3. Cloud computing i den offentlige sektor          
  Iværksættelse af dialog med relevante indkøbsfællesskaber     dec 2017  
  Sikring af, at standardkontrakt (K04) ikke unødigt hindrer brug af cloud computing og vejled-

ningsmateriale       2018 
 

  Publicering af juridisk og informationssikkerhedsmæssig vejledning for anvendelse af cloud 
computing i det offentlige udskudt fra 2017. Afventer afklaring fra Datatilsynet og CFCS om-
kring krigsregel og sikkerhed 

    Q1 2019 

 

 

5.1. Åbne offentlige data         

  Afdækning af udfordringer, behov og ønsker hos målgrupper i offentlige myndigheder foreta-
get     

ul-
timo 

2017 

  Undersøgelse, der belyser behov, ønsker og eventuelle udbytter, myndigheder har ift. et map-
pingværktøj, der kan sammenkoble data fra forskellige systemer udarbejdet     

ul-
timo 

2017 

  Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige 
data gennemført     

ul-
timo 

2017 

  Indsatser til fremme af virksomheders anvendelse af offentlige data udarbejdet (løbende)       2018 

  Startpakke målrettet myndigheder, som skal bistå myndigheder i at udvælge og udstille data 
med et erhvervsmæssigt potentiale, udviklet     

ul-
timo 

2018 

  Pilotprojekt om udstilling af tværkommunalt datasæt 
    

ul-
timo 

2018 

  Undersøgelse af dataaftageres behov og efterspørgsel 
    

ul-
timo 

2018 

  Inspirations- og dialogarrangement 
    

ul-
timo 

2018 

  Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige 
data gennemført         

  Virksomhedsrettet aktivitet (challenge) på hvidvaskområdet Q4 2019     

  Drejebog til afholdelse af virksomhedsrettede aktiviteter Q4 2019     

  Evaluering af startpakke målrettet mydnigheder Q4 2019     

  Konkurrence med dialogbaserede elementer: Mobilitetsudfordringer Q4 2019     

  Bedre formidling af åbne data Q4 2019     

 

5.2. Smart City-partnerskab         

  Workshops med nedsat advisory board til partnerskabet afholdes, så viden fra eksperter og 
praktikere inddrages     

ul-
timo 

2017 

  Analyse af mulige indsatsområder foretaget 
    

ul-
timo 

2017 

  Kompetencetjek til kommuner  
    

ul-
timo 

2018 

  Kernefortælling om Smart City + elevatortaler der rammer begrebet ind 
    

ul-
timo 

2018 

  Lancering af hjemmesiden "Smarter Denmark" incl. udbydstips 
    

ul-
timo 

2018 

  Etablering af en netværksgruppe på LinkedIn "Smarter Denmark Network" 
    

ul-
timo 

2018 

  Smart City projekt  "Gravesagsbehandling og Billeddokumentation" 
    

ul-
timo 

2019 
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  Int. temamøde - "Rammearkitektur for smart city og IoT"  m. Dansk Standard & AU     aug 2019 

 

5.3. Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata         

  4 workshops med forskellige sektorer (smart city, transportsektoren, anlægsbranchen og evt. 
landbrugssektoren) for at sikre et fokuseret udbud     maj 2017 

  Udbudsmateriale vedr. behovsundersøgelse udsendt     juni 2017 

  Forslag til pilotprojekter udfærdiget     dec 2017 

  Behovsanalyse vedr. positionerings- og navigationsdata udfærdiget     dec 2017 

  Pilotprojekt om vedligehold af byareal igangsættes. PID godkendt.     juni 2018 

  Data indhentet ved gennemførelse af testkørsler med automont køretøj i Aarhus   dec 2018 

  Resultater af pilotprojektet om vedligehold foreligger   april 2019 

  Pilotprojekt om smart regulering igangsættes. PID godkendt.   feb 2019 

  Data indhentet ved gennemførelse af testkørsler med robotkøretøj i Nordjylland     juli 2019 

  Indledende resultater af pilotprojektet om Smart Regulering foreligger Q3 2019     

  Initiativ 5.3 resultater præsenteret på konferencen Kortdage d. 12.-15. nov 2019 Q4 2019     

  Afslutning af Initiativ 5.3  Q4 2019     

 

6.1. Fælles data om terræn, klima og vand         

  Afslutning af projektet "Datapakke om klimatilpasningsdatasæt"     jan 2018 

  Igangsættelse af analysefasen til det første delprojekt af "Hydrologisk Informations- og Prog-
nosesystem"     juni 2018 

  Godkendelse af PID indenfor vandløbsforvaltning     juni 2018 

  Afslutning af projektet "metodeudvikling til bedre modellering af oversvømmelser"     okt 2018 

  Godkendelse af PID for første delprojekt af "Hydrologisk Informations og Prognosesystem" sep 2019     

  Afslutning af projektet PULS 2.0 (punktudledningssystemet) ultimo 2019     

 

6.2. Åbne data om energiforsyning - Initiativet er afsluttet          
  Relevante initiativer i 2017 fastlagt på baggrund af anbefalinger i konsulentrapport om forud-

sætninger, barrierer og gevinster ved forbedret adgang til relevante data til at understøtte 
energibesparelser  

    nov 2017 

 
  

Kortlægning af forvaltningsmæssige potentialer ift. anvendelse af 3D-bymodeller (SDFE-mid-
ler) 

    dec 2017 
 

  
Kortlægningsprojekt om den konkrete dataanvendelse mv. i kommuner og regioner i forbin-
delse med energieffektivitet afsluttes (midler fra Energistyrelsen 2017) 

    feb 2018 
 

  
Udbud af konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for 
indendørs lokaliteter til at undersøtte energieffektivisering 

    jun 2018 
 

  
Konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for inden-
dørs lokaliteter til at understøtte energieffektivisering afsluttes 

    dec 2018 
 

 

6.3. Udveksling af data om nedgravet infrastruktur         

  Dialog og høringer om standardisering og revision af LER-loven gennemført og kravspecifice-
ring igangsættes     dec 2017 

  3. behandling af lovforslag i Folketinget     dec 2017 

  Lovændring ikrafttræder som grundlag for udvikling af den tekniske løsning     jan 2018 

  Samgravningsmodul i drift     juli 2018 

  Aftale med leverandør om videreudvikling og efterfølgende drift er på plads     jan 2019 

  Afklaringsfase med leverandør afsluttet     mar 2019 

  Overtagelse af drift på LER 1.5     maj 2019 

  Offentliggjort bekendtgørelse til LER-loven sep 2019     

  LER ekstern testsnitflader klar og tages i brug sep 2019     
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  Brugerimplementeringsplan godkendt i styregruppe okt 2019     

  Lovændring fremsættes Folketinget okt 2019     

  Infrastruktur for Ledningsejerregister er etableret, godkendt og i drift jan 2020     

 6.4. Samlet it-arkitektur for affaldsdata – initiativet er afsluttet          

  Aftaler mellem parter indgået og udbud af evt. konsulentopgaver     Q1 2017 

  Kortlægning af de data, der i dag registreres på affaldsområdet udarbejdet     Q2 2017 

  Rapport for dataindsamling på baggrund af litteraturstudier, interviews og surveys med inte-
ressenter færdiggjort 

    Q2 2017 

  Analyse af hvordan data fra de samlede systemer på tværs af kommunerne og staten bedst 
it-mæssigt kan understøtte opgavevaretagelsen hos begge udarbejdet 

    Q4 2017 

  Handlingsplan udarbejdet, brugbar i parternes videre arbejde med affaldsdata     Q1 2018 

 

7.1. Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder         

  Opdatering af vejledning ”Cyberforsvar, der virker" og udbredelse af "Top-fire" tiltag til cyber-
sikkerhed        

2016 

  Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter       2016 

  Præsentationsmateriale "Informationssikkerhed, en rejsefortælling om funktioner, roller og le-
delse" 

      
2016 

  Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter       2017 

  Videndeling om trusler, fælles trusselsvurderinger og underretningspjece       2017 

  Fællesoffentlig måling og status på arbejdet med ISO27001       2017 

  Fællesoffentlig konference om arbejdet med ISO 27001       2017 
  Vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardindstillin-

ger 
      

2018 
  Strukturering af sikkerhedsrelateret materiale ved oprettelse af portalløsning Sikkerdigital.dk       2018 
  Opdatering af klausulbibliotek med en juridisk revidering af de 17 standardklausuler og krav-

katalog 
      

2018 
  Præsentationsmateriale ”Leverandørstyring - En rejsefortælling om krav og opfølgning på sik-

kerhed”.       
2018 

  Aktivitet vedr. opdatering af klausulbiblioteket udfases og erstattes af et revideret kravkatalog 
og vejledning om obligatoriske minimumskrav for de samfundskritiske it-systemer Ultimo 

2019 
  

  
  Ny vejledning til revideret kravkatalog gøres bredt tilgængelig for den offentlige sektor Ultimo 2019     
  ISO 27001 vejledning med fokus på krav og opgaver hos mellemledere og systemejere Ultimo 2019     
  Bootcamp om ISO 27001 og udarbejdelse af handlingsanvisende materiale okt-dec 2019     

 

7.2. Fælles standarder for sikker udveksling af information         

  OIO IDWS profilering - udarbejdelse af standarder     nov 2018 

  Udformning af hjælpeværktøjer     sep 2018 

  Opdatering af infrastruktur     sep 2018 

  Opdatering af fælles tjenester - Det fælles Medicinkort     okt 2018 

  Opdatering af fælles tjenester - Sundhedsområdets Dokumentdelingsservice 
    

mart
s 

2019 

  Opdatering af anvendersystemer     april 2019 

  Afslutning af samlet pilotafprøvning     maj  2019 

 

7.3. Digitale identiteter og rettighedsstyring         

  Offentliggørelse af sammenskrivning af "vejledning vedr. niveauer af autenticitetssikring" og 
"vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning"     marts 2017 

  Afslutning på analyse af valide identiteter (registrering af administrative personnumre) (æn-
dret scope)     marts 2017 

  Offentliggørelse af referencearkitektur og strategi for referencearkitektur (ændret tidsplan) 
    maj 2017 

  Afslutning på analyse af behov for digitale fuldmagter     juni 2017 
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  Afslutning på foranalyse for NemID-mobilapp (”NMAS”)     aug 2017 

  Afslutning på analyse af sammenkobling af WAYF og UNILog-in     okt 2017 

  Afslutning på analyse af håndtering af udenlandske eID i dansk infrastruktur     dec 2017 

  Afslutning på udvikling i NemLogin-brugeradministration (FBRS)     dec 2017 

  Afslutning på udvikling i NemID-RA-portalen (scope præciseret i regi af det tværoffentlige RA-
portalsforum)     dec 2017 

  Offentliggørelse af oplysningskit om digital fuldmagt på digst.dk (del af initiativ 9.2)     dec 2017 

  Afslutning på 1. deleverance for udvikling af offentlig sektor-delen af NemID-mobilapp 
(”NMAS”)     dec 2017 

  Afslutning på revision af NSIS     Q3 2018 

  Responsivt design af fuldmagtsløsningen     dec 2018 

  Afslutning på proof of concept     dec 2018 

  Afslutning på teknisk implementering af analyse af udenlandske identiteter i dansk infrastruk-
tur     dec 2018 

  Afslutning på videreudvikling af RA-portalen     jan 2019 

  Afslutning på målbillede for informationssikkerhedsarkitektur dec 2019     

 

7.4
. 

Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post 
        

  7.4. fsva. Næste generation Digital Post         

  Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og -materiale for udbud af NgDP     jan 2019 

  Anskaffelsesfase slut - Kontraktindgåelse Q3 2019     

  Gennemførelsesfase slut - Idriftsættelse Q3 2021     

  Projektafslutning Q3 2022     

  7.4. fsva. NemLog-in         

  Risikovurdering af projektet i Statens It-projektråd afsluttet 
    

mart
s 

2017 

  Udsendelse af udbudsmateriale fsva. drift af NemLog-in3     nov 2017 

  Prækvalifikation gennemført for drift     dec 2017 

  Udsendelse af udbudsmateriale fsva. udvikling og forvaltning af NemLog-in3     feb 2018 

  Prækvalifikation gennemført for udvikling og forvaltning 
    

mart
s 

2018 

  Forhandling for drift gennemført/endelige udbudsdokumenter 
    

mart
s 

2018 

  Kontrakt om drift af NemLog-in3 indgås     maj 2018 

  Forhandling for udvikling og forvaltning gennemført/endelige udbudsdokumenter     sep 2018 

  Kontrakt om udvikling og forvaltning af NemLog-in3 indgås     dec 2018 

  Indledende idriftsættelse (fasen mellem indledende og fuld idriftsættelse angiver periode med 
dobbeltdrift) (drift)     

mart
s 

2019 

  Start på fuld idriftsættelse (videreførsel af NemLog-in) (drift)     maj 2019 

  Afklaringsfase afsluttet 
    

mart
s 

2019 

  Analysefasen afsluttet Q3 2019     

  Godkendt delleverance 1 Q1 2020     

  Godkendt delleverance 2 Q2 2020     

  Godkendt delleverance 3 Q2 2020     

  Godkendt delleverance 4 Q3 2020     

  Godkendt delleverance MitID integration Q1 2021     

  Overtagelsesprøve 1 afsluttet Q4 2020     

  Go-live Q4 2020     

  Overtagelsesprøve 2 /pilot) afsluttet Q1 2021     

  Indledende idriftsættelse påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes. Q4 2020     

  Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse Q4 2021     

  7.4. fsva. MitID         

  Markedsdialog gennemført     nov 2016 
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  Risikovurdering ved Statens It-projektråd afsluttet 
    

mart
s 

2017 

  Offentliggørelse af foreløbigt udbudsmateriale 
    dec 

201
7 

  Prækvalificering af udvalgte leverandører     feb 2018 

  Offentliggørelse af endeligt udbudsmateriale     okt 2018 

  Leverandørkontrakt indgået 
    

mart
s 

2019 

  Afklaringsfase afsluttet     april 2019 

  Analysefasen afsluttet Q4 2020     

  Godkendt delleverance 1 Q1 2020     

  Godkendt delleverance 2 Q2 2020     

  Godkendt delleverance 3 Q3 2020     

  Godkendt delleverance 4 Q4 2020     

  Indledende idriftsættelse påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes. Q2 2021     

  Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse Q4 2021     

 

7.5. Sikre ID-løsninger til børn og unge - initiativet er afsluttet         

  Delanalyse vedr. brugerrejser og personas (del 1)     feb 2017 

  Delanalyse vedr. løsningsmodeller ift. sikkerhed omkring ID-løsningen (del 2)     juni  2017 

  Delanalyse vedr. brugsscenarier, hvor der er behov for øget sikkerhed for børn afsluttet (del 
3)     marts 2018 

  Delanalyse af hvilke devices, der er til rådighed i undervisningssituationen (del 4)     juni  2018 

 

8.1. Gode data og effektiv datadeling         

  Governance for vedligehold af den fællesoffentlige rammearkitektur     mar 2017 

  Hvidbog om arkitektur for digitalisering godkendt     juni 2017 

  Model for arkitektur-reviews fastlagt     juni 2017 

  Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering godkendt     juni 2017 

  8.1 afholder konferencen FDA2018     april 2018 

  Referencearkitektur for deling af data og dokumenter v.1 udfærdiget     maj 2018 

  Standard for klassifikation og organisation     maj 2018 

  Foranalyse eDelivery     juni 2018 

  Fællesoffentligt datasætkatalog implementeret i driftsetup     sep 2018 

  Justering af de fællesoffentlige modelregler     mar 2019 

  Retningslinjer for arkitekturdokumentation     mar 2019 

  Fælles sprog for datakvalitet vers. 0.9     maj  2019 

  8.1 afholder konferencen FDA2019     sep 2019 

  Standard for beskrivelse af it-systemer dec 2019     

  Opdateret referencearkitektur for brugerstyring april 2020     

 

8.2. Robust drift af den fælles infrastruktur - Initiativet er afsluttet         

  Første version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige af-
hængigheder er udarbejdet     okt 2017 

  Udstilling af live driftstatus til godkendelse i PSTG     nov 2017 

  Transition til driften af digitaliser.dk er gennemført     dec 2017 

  Beslutning om at udvide automatiseret driftstatus er gennemført i STG for drifts og vedlige-
hold     feb 2018 

  Endelig version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige af-
hængigheder udarbejdet     nov 2018 

  Proces og governance for udstilling af automatiseret driftsstatus er implementeret      nov 2018 
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  Proces for vedligehold og opdatering af visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemer 
idriftsat     nov 2018 

  Udvidelse af diftstatus med yderligere systemer     nov. 2018 

 

9.1. Digital dannelse for børn og unge - initiativet er afsluttet         

  Offentliggørelse af materiale om digital dannelse målrettet dagstilbud      feb 2017 

  Analyse om digital dannelse målrettet folkeskolen og ungdomsuddannelserne     marts 2017 

  Oplysningskampagne vedr. unges digitale interaktion med det offentlige (’DigiTAL med det 
offentlige’)     nov 2017 

  Oplysningsindsats og inspirationsmateriale om digital dannelse målrettet grundskole og på 
ungdomsuddannelser.      dec 2017 

 

9.2. Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder         

  Strategi for hjælp og kommunikation til it-udfordrede færdiggjort og godkendt i PSTG     maj 2017 

  Handlingsplan 2017 for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder udarbejdet     juni 2017 

  Udvikling af nye funktioner (arkivering af mapper) til demo.borger.dk     dec 2017 

  Digitalt informationskit med materiale henvendt til it-udfordrede borgere udarbejdet     dec 2017 

  Opkvalificering af bibliotekernes it-kontaktpersoner     dec 2017 

  Digitale wizards vedrørende virksomhedsvalg, branchekode, frivillige foreninger og informa-
tion om hvad der følger med det at have en virksomhed.     dec 

2017 
  Evaluering af Handlingsplan 2017 i PSTG     marts 2018 

  Handlingsplan 2018 udarbejdet     marts 2018 

  Evaluering af Handlingsplan 2018 i PSTG     marts 2019 

  Handlingsplan 2019 udarbejdet     marts 2019 

 

9.3. Højt kendskab til informationssikkerhed          
  Borgerrettet informationsindsats gennemført     Q4 2017  
  Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført     Q4 2017  
  Læringspakke om informationssikkerhed til offentligt ansatte udbredt     Q4 2018  
  E-læringsforløb til hhv offentlige ledere og medarbejdere om informationssikkerhed udviklet 

    Q4 2018 
 

  Analyse af borgere og offentlig ansattes viden om informationssikkerhed gennemført     Q4 2018  
  Borgerrettet informationsindsats om informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse gennem-

ført     Q4 2018 
 

  Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført     Q4 2018  
  Borgerrettet kampagne om cyberscams gennemført Q4 2019      
  Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført Q4 2019      
  Informationsindsats rettet mod offentligt ansatte (HR-medarbejdere, udbudsjurister, system-

forvaltere) gennemført Q4 2019     
 

  Analyse af udbuddet og efterspørgslen af it-sikkerhedskompetencer i virksomheder og myn-
digheder leveret Q4 2019     

 

 


