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Retningslinjer
Alle igangværende statslige it-projekter1 med projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover
indberetter halvårligt deres status til Statens It-råd.
Fire målbare parametre har betydning for Statens It-råds vurdering af, om projekterne skal
have et rødt, gult eller grønt trafiklys ved den halvårlige statusrapportering: Forventede
projektudgifter, overholdelse af tidsplan samt forventninger til realisering af økonomiske 2 og
ikke-økonomiske gevinster. Det sidste parameter er kun relevant for projekter, hvis primære
formål er at skabe kvalitetsløft og ikke effektivisering.

Alle indberettede beløb, inklusiv baseline, er justeret til 2020-priser. Det understreges, at den
samlede status for projektet er en helhedsvurdering fra Statens It-råd, der bygger på flere
faktorer end ovennævnte.
Alle informationer om projekterne i dette appendiks er videregivet som indberettet af
myndighederne.

1

Fortrolige projekter indgår ikke i appendikset.
De samlede bruttogevinster er beregnet som forskellen mellem to fremtidige driftsscenarier. Et scenarie hvor projektet gennemføres og
et hvor projektet ikke gennemføres.
2
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Læsevejledning
Eksempel på status på projekter for ét ministerområde
Angiver
projektafslutning.
Afsluttede projekter
tildeles ikke trafiklys

Tidspunkt for rapportering
2017
(1)

2017
(2)

2018
(1)

2018
(2)

Nyt aktstykke
eller ny baseline

Trafiklysvurdering

2019
(1)

Indberettede forventede
projektudgifter. Parentesen
viser afvigelsen fra
projektets baseline i pct.

2019
(2)

Projektnavn

Institution

Fase

Primært
formål

Afs.

Projekt #1

Styrelse #1

G

Projekt #2

Styrelse #2

Projekt #3

Styrelse #3

Indberettede forventede
projektafslutning.
Parentesen viser
afvigelsen fra projektets
baseline

Indberettede
forventning om
realisering af ikkeøkonomiske
gevinster

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

Forventning til
realisering af Ikkeøkonomiske
gevinster

E

15 mio. kr.
(5 pct. fordyret)

01-01-2020
(6 måneder forsinket)

-10 mio. kr.
(-3 pct. forværret)

I ringe
grad

A

K

Fortroligt pga.
udbud

Fortroligt pga.
udbud

Fortroligt pga.
udbud

I nogen
grad

R

L

100 mio. kr.
(-5 pct. reduceret)

01-06-2021
(To måneder før tid)

20 mio. kr.
(5 pct. forbedret)

I høj
grad

Fase:
- Anskaffelse (A)
- Gennemførelse (G)
- Realisering (R)

Formål:
- Effektivisering (E)
- Kvalitetsløft (K)
- Lovgivning (L)

Indberettede forventede
bruttogevinster. Parentesen
viser afvigelsen fra projektets
baseline i pct.

Projektet vurderes at afvige væsentligt fra den aftalte baseline. It-rådet indkalder
myndigheden til et møde med henblik på sparring.
Projektet vurderes delvist at afvige fra den aftalte baseline og kan måske have behov
for sparring med It-rådet.
Projektet vurderes at være på sporet i forhold til den aftalte baseline.
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Beskæftigelsesministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN

BESKRIVELSE

PRIMÆRE LEVERANDØR

EESSI

Projektet er en del af EESSI programmet, som foruden knudepunkt og gateway omfatter
sagshåndteringssystemet RINA samt fire lokale tilkoblingsprojekter. Projektet EESSI har til formål at
etablere et nationalt knudepunkt og tilhørende gateway til udveksling af sociale data mellem sociale
sikringsinstitutioner i EU i en standardiseret form. Herudover skal projektet etablere en solid
infrastruktur, som sætter danske institutioner i stand til at varetage sagsforvaltning af vandrende
arbejdstagere korrekt og bidrage til den tværoffentlige indsats for kontrol af sociale ydelser.

EU-kommissionen, Edora
og Statens IT

Status på projekter
2017
(1)

3

2017
(2)

2018
(1)

2018
(2)

2019
(1)

2019
(2)

Projektnavn

Institution

EESSI

STAR3

Fase

Primært
formål

G

L

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra
baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

Forventning til realisering
af Ikke-økonomiske
gevinster

18,4 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

01-07-2020
(12 mdr. forsinket)

-29,1 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
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Erhvervsministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN

BESKRIVELSE

PRIMÆRE LEVERANDØR

Digitalt Skibsregister

Konkret vil projektet medføre digitalisering af selve indberetningen til registrering af skibe
(herunder ejer-, panterettigheder mv.), således at sagsgangen sker langt hurtigere og mere
effektivt.

Netcompany A/S

Status på projekter
2017
(1)

2017
(2)

2018
(1)

2018
(2)

-

-

-

-

2019
(1)

2019
(2)

Projektnavn

Institution

Digitalt
Skibsregister

Søfartsstyrelsen

Fase

Primært
formål

G

K

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra
baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

19,6 mio. kr.
(-7,3 pct. reduceret)

01-12-2020
(3 mdr. forsinket)

70,3 mio. kr.
(ingen afvigelse)

Forventning til
realisering af Ikkeøkonomiske
gevinster
I høj grad
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Finansministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN

HR-projektet

Statens Budgetsystem
(tidl. Fællesstatsligt
budgetsystem)

MitID

NemLog-in3

Næste generation Digital
Post

Grunddataprogrammet

BESKRIVELSE
Projektet skal anskaffe et fællesstatsligt system til at understøtte HR-opgaverne inden for
områderne personaleadministration, organisationsstyring og tidsregistrering. Projektet fokuserer
på anskaffelse af et standardsystem samt konsulentassistance til at foretage væsentlige
tilpasninger og udvidelser af pågældende standardsystem og implementere det i statens
institutioner.
Projektet skal skabe et fællesstatsligt system til at varetage opgaverne omkring budgetlægning og
-opfølgning i alle statslige institutioner. Derudover skal systemet understøtte ministeriernes
koncernstyring. Projektet vil omhandle anskaffelse af et standardsystem samt
konsulentassistance til at foretage tilpasninger af pågældende standardsystem samt at
understøtte en implementering i alle statens institutioner.
Projektet har til formål at gennemføre fornyet udbud af NemID med henblik på fortsat at kunne
stille en sikker og brugervenlig eID og digital signaturløsning til rådighed for borgere og
erhvervsbrugere i Danmark.
Kontrakten med leverandøren på den eksisterende NemLog-in-løsning udløber i januar 2019.
Derfor skal NemLog-in igen udbydes. Det forventes, at den eksisterende NemLog-in-løsning skal
videreføres, men med mulighed for videreudvikling af funktionalitet. Dette skal ske i et agilt setup,
hvor nye elementer udvikles, efterhånden som behovet opstår. Projektet skal således sikre en
forbedret version af den sikre, nationale platform for login og brugerstyring.
Næste generation Digital Post (NgDP) er løsningen, der skal erstatte den nuværende Digital Post
løsning. Projektet der skal etablere den fremtidige løsning, har følgende formål: Øge
effektiviteten, forbedre oplevelsen af Digital Post-løsningen samt levere Danmarks enkle
kommunikationsløsning, der er fremtidssikret, og kan bruge af alle til at distribuere og modtage
vigtig information, herunder sikker og uafviselig post jf. lov om Digital Post fra offentlige
afsendere.
Formålet med Grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata
gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Bedre anvendelse af de
offentlige myndigheders data er en vej til betydelige effektiviseringer i det offentlige og til
serviceforbedringer til borgere og virksomheder.

PRIMÆRE LEVERANDØR

Miracle A/S

KMD A/S

Nets DanID A/S

NNIT og Nets DanID A/S m.
signaturgruppen

Netcompany A/S

N/A
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Projektet har til formål at etablere et digitalt kørekort, i form af en kørekort-app, som kan tages i
Digitalt Kørekort
brug fra 2020. Ved at digitalisere kørekortet vil regeringen tage første skridt på vejen mod at gøre
relevante ID-beviser digitale.
Projektet har til formål at etablere en komponent til orkestrering af data på tværs af myndigheder
Orkestreringskomponent og kommuner, og levere et samlet svar til en portal, i første omgang borger.dk

Visma Consulting A/S og
InnoValor Software B.V.
Ikke valgt endnu

Status på projekter
2017
(1)

2017
(2)

2018
(1)

2018
(2)

2019
(1)

2019
(2)

Afs.

Projektnavn

Institution

Fase

Primært
formål

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra
baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra baseline)

Forventning til
realisering af
Ikkeøkonomiske
gevinster

HR-projektet

Økonomistyrelsen

G

K

117,2 mio. kr.
(23,8 pct. fordyret)

31-08-2020
(Ingen afvigelse)

170,9 mio. kr.
(37,6 pct. forbedret)

Parameter
anvendes ikke

Statens
budgetsystem

Økonomistyrelsen

G

K

98,2 mio. kr.
(13,2 pct. fordyret)

30-11-2020
(8 mdr. forsinket)

244,7 mio. kr.
(81,7 pct. forbedret)

Parameter
anvendes ikke

MitID

Digitaliseringsstyrelsen

G

K

406,1 mio. kr.
(-4,4 pct. reduceret)

17-03-2022
(Ingen afvigelse)

233,8 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

I meget høj
grad

NemLog-in3

Digitaliseringsstyrelsen

G

K

261,8 mio. kr.
(-18 pct. reduceret)

30-09-2021
(Ingen afvigelse)

261,8 mio. kr.
(2.862,9 pct. forbedret)

I høj grad

Næste
generation
Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen

G

K

271,6 mio. kr.
(-3,7 pct. reduceret)

05-08-2022
(Ingen afvigelse)

318 mio. kr.
(-1,3 pct. forværret)

I meget høj
grad

Grunddataprogrammet

Digitaliseringsstyrelsen

R

E

627,2 mio. kr.
(-2,1 pct. reduceret)

01-06-2019
(Ingen afvigelse)

8155,3 mio. kr.
(3,3 pct. forbedret)

Parameter
anvendes ikke

-

-

-

-

-

Digitalt
Kørekort

Digitaliseringsstyrelsen

G

K

48,4 mio. kr.
(-0,6 pct. reduceret)

01-07-2021
(Ingen afvigelse)

-59,6 mio. kr.
(-2,9 pct. forværret)

I meget høj
grad

-

-

-

-

-

Orkestreringskomponent

Digitaliseringsstyrelsen

A

K

Fortroligt pga.
udbud
(ingen afvigelse)

Fortroligt pga.
udbud
(Ingen afvigelse)

Fortroligt pga. udbud
(Ingen afvigelse)

I høj grad
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Forsvarsministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN

BESKRIVELSE

PRIMÆRE LEVERANDØR

Projekt tidsstyring

Formålet med Projekt Tidsstyring og Forsvarsministeriets nye arbejdstidsregistrering for arbejdstid,
ferie og friheder er effektivisering. Effektiviseringen skabes primært gennem en større anvendelse af
SAP standardløsninger på tværs af koncernen. Effektivisering sker gennem en medarbejder- og
lederportal, hvor planlægning, registrering og opfølgning på arbejdstid kan ske gennem en automatisk
og direkte dialog mellem chefer og medarbejdere. Anvendelsen af portalløsningen, automatisering af
delprocesser samt en øget registreringshyppighed og godkendelse af arbejdstid vil medføre, at
rapporteringen vil blive forbedret, og cheferne vil have et mere solidt og aktuelt styringsgrundlag.

IBM

Status på projekter
2017
(1)

2017
(2)

2018
(1)

2018
(2)

2019
(1)

2019
(2)

Projektnavn

Institution

Projekt
Tidsstyring

Forsvarsmin
isteriets
Personalestyrelse

Fase

Primært
formål

G

E

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra
baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

Forventning til
realisering af Ikkeøkonomiske gevinster

110,1 mio. kr.
(3,8 pct. fordyret)

27-03-2020
(3 mdr. før tid)

0,0 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke
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Justitsministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN

Domsdatabasen

DAM (Digital Asset
Management)
IAM (Identity Access
Management)

POL-DISP

POLPAX
Nyt Våbenregister

BESKRIVELSE
Projektet 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 private såvel som
offentlige myndigheder via en selvbetjeningsløsning, hvor man kan søge på tværs af domstolene i hele
landet.
Projektet har til formål at tilvejebringe et sammenhængende system til modtagelse, opbevaring,
analyse og distribution af multimediefiler. Løsningen skal standardisere og effektivisere politiets
arbejde med multimediefiler.
Projektet har til formål at øge kvaliteten af Politiets brugerstyring for at sikre compliance i den videre
og stigende digitalisering af politiet. Udover at anskaffe et nyt system til brugerhåndtering ønsker
politiet også at løfte kvaliteten ved at standardisere jobprofiler, herunder roller og rettigheder til
systemerne.
Projektet har til formål at specificere, anskaffe og implementere en national operativ
disponeringsplatform til dansk politi, der samler, bearbejder og præsenterer information i et
overskueligt situationsoverblik hos landets politikredse samt hos de regionale og nationale situationsog operationscentre.
Projektet skal implementere PNRdirektivet (Passenger Name Record), som har til hensigt at styrke
politiets muligheder for at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov
kriminalitet vha. PNR-data.
Formålet med projektet er at erstatte det eksisterende våbenregister (PV) og derved sikre
overholdelse af kravene beskrevet i EU direktiv2017/853.

PRIMÆRE LEVERANDØR

Netcompany A/S

Qvest Media

Ikke valgt endnu

Ikke valgt endnu

Palantir
Ikke valgt endnu

8

STATENS IT-PROJEKTER 2. HALVÅR 2019

19-06-2020

Status på projekter
2017
(1)

2017
(2)

Projektnavn

Institution

Fase

Primært
formål

Domsdatabasen

Domstolsstyrelsen

G

-

DAM

Rigspolitiet

-

IAM

-

-

-

-

2018
(1)

-

2018
(2)

2019
(1)

2019
(2)

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra
baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

L

46,8 mio. kr. (131,3
pct. fordyret)

01-04-2021
(30 mdr. forsinket)

0,0 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Forventning
til realisering
af Ikkeøkonomiske
gevinster
Parameter
anvendes ikke

A

K

Fortroligt pga. udbud
(59,8 pct. fordyret)

Fortroligt pga. udbud
(8 mdr. forsinket)

Fortroligt pga. udbud
(-21,4 pct. forværret)

I meget høj
grad

Rigspolitiet

A

K

Fortroligt pga. udbud
(Ingen afvigelse)

Fortroligt pga. udbud
(12 mdr. forsinket)

Fortroligt pga. udbud
(Ingen afvigelse)

POL-DISP

Rigspolitiet

A

K

Fortroligt pga. udbud
(-1,5 pct. reduceret)

Fortroligt pga. udbud
(3 mdr. forsinket)

Fortroligt pga. udbud
(28,5 pct. forbedret)

I meget høj
grad

POLPAX

Rigspolitiet

G

L

47,9 mio. kr.
(14,6 pct. fordyret)

01-04-2020
(8 mdr. forsinket)

-146,6 mio. kr.
(-5,6 pct. forværret)

Parameter
anvendes ikke

Nyt
Våbenregister

Rigspolitiet

A

L

Fortroligt pga. udbud
(Ingen afvigelse)

Fortroligt pga. udbud
(Ingen afvigelse)

Fortroligt pga. udbud
(Ingen afvigelse)

I meget høj
grad

Parameter
anvendes ikke
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Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN

Udveksling af data om
nedgravet infrastruktur
(LER)
Mustang (tidl. Itunderstøttelse af afregning
og support af VE-ordninger)
SAV
(Samling af vandløbsdata)

Frie Data
Hydrologisk Informationsog Prognosesystem
(HIP - del 1)

BESKRIVELSE
Projektet har til formål at videreudvikle det eksisterende ledningsejerregister (LER) til en
digital infrastruktur for udveksling af standardiserede ledningsoplysninger. Ledningsejerne vil
sende standardiserede og digitaliserede oplysninger til LER, som samler og videresender til
graveaktørerne, hvilket giver mulighed for automatisering og mere effektive arbejdsgange hos
disse og derigennem færre graveskader.
Projektet har til formål at understøtte afregning af støtteordninger for vedvarende energi

PRIMÆRE LEVERANDØR

Netcompany A/S

KMD A/S
Projektet skal give forsyningssektoren, myndigheder, erhvervslivet og andre dataanvendere
lettere adgang til og bedre mulighed for innovativ anvendelse af data fra det offentlige.
Formålet med at samlingen af vandløbsdata er således, at aktuelle data om vandløb skal være
let tilgængelige for brugerne for at understøtte øget kvalitet i opgavevaretagelsen i
forsyninger, offentlige myndigheder og private virksomheder.
Med baggrund i Regeringens strategi for Danmarks digitale vækst og delstrategi om data som
vækstdriver i erhvervslivet skal frisættelse af DMI’s meteorologiske data fortsætte bølgen af
initiativer, der giver erhvervslivet og andre anvendere lettere adgang og bedre mulighed for
innovativ anvendelse af data fra det offentlige.
Projektets primære formål er etablering af fællesoffentlige geografiske infrastrukturer til
sammenstilling og distribution af terræn-, klima- og vanddata, der skal skabe sammenhæng
mellem eksisterende data.

Kortforsyning (SDFE),
Danmarks Miljøportal og
Obricon
Intern udvikling på DMI
samt leverancer fra
Statens IT
Intern udvikling og
Netcompany A/S
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Status på projekter

4
5

2017
(1)

2017
(2)

2018
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018
(2)

2019
(1)

Fase

Primært
formål

SDFE4

G

Mustang

Energistyrelsen

-

SAV

-

-

-

-

-

2019
(2)

Projektnavn

Institution

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra
baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

Forventning til
realisering af Ikkeøkonomiske
gevinster

LER

E

27,6 mio. kr.
(-11,0 pct.
reduceret)

31-12-2020
(Ingen afvigelse)

654,1 mio. kr.
(4,8 pct. forbedret)

Parameter
anvendes ikke

G

L

37,5 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

01-05-2021
(Ingen afvigelse)

20,5 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

SDFE

G

K

11,8 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

01-07-2020
(Ingen afvigelse)

-6,2 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

I høj grad

Frie Data

DMI5

G

K

16,3 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

01-04-2020
(Ingen afvigelse)

-16,6 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

HIP - del 1

SDFE

G

K

12,3 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

31-12-2020
(Ingen afvigelse)

-5,1 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

I høj grad

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Danmarks Meteorologiske Institut
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Kulturministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN
SARA (Fælles
museums-it)
Fælles
Biblioteksplatform

BESKRIVELSE

PRIMÆRE LEVERANDØR

Projektet 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 skal skabe en digital infrastruktur for hele uddannelses- og forskningsbibliotekssektoren
samt grundlag for, at fælles workflows bidrager til et kvalitetsløft og effektivisering af bibliotekets
funktioner og services

Axiell ALM

Ex Libris

Status på projekter
2017
(1)

-

2017
(2)

-

2018
(1)

2018
(2)

2019
(1)

2019
(2)

Projektnavn

Afs.

SARA

Afs.

Fælles
Biblioteksplatform

Institution

Slots- og
Kulturstyrelsen

Det Kgl.
Bibliotek

Fase

Primært
formål

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra
baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

Forventning til
realisering af Ikkeøkonomiske
gevinster

R

K

26,0 mio. kr.
(-13,1 pct.
reduceret)

31-12-2019
(Ingen afvigelse)

34,9 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

R

K

24,9 mio. kr.
(12,6 pct. fordyret)

19-11-2019
(1,6 mdr. forsinket)

31,7 mio. kr.
(11,2 pct.
forbedret)

Parameter
anvendes ikke
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Miljø- og Fødevareministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN

VanDa

Elektronisk
certificering (DIX)

IT-understøttelse af
Monitorering

Arter.dk (Tidl.
Artsportalen)

Ny kundeportal

VetStat

BESKRIVELSE
Projektet 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.
I dag udfylder og printer eksportørerne selv certifikaterne, som inden eksporten forelægges
Fødevarestyrelsen til udstedelse. Selve udstedelsen sker med baggrund i Fødevarestyrelsens kontrol
med eksportørens overholdelse af tredjelandskrav. Erhvervet har derfor fremført ønsket om et digitalt
system til eksportcertifikater ud fra en forventning om, at et digitalt system kan adressere flere af
disse udfordringer. DIX systemet skal være udformet således, at det senere vil være vil være muligt at
erstatte papircertifikater og i stedet udstede reelle elektroniske certifikater direkte til tredjelandene.
Projektets formål er at indføre et nyt kontrolparadigme, hvor den fysiske kontrol af udvalgte
arealbaserede landbrugsstøtteordninger erstattes af monitorering baseret på satellitbilleder.
Kontrollen ønskes samtidig ændret fra at være en detaljeorienteret kontrol af 5 pct. af ansøgerne, til
at være en 100 pct. kontrol med fokus på større og systematiske overtrædelser.
Formålet med Artsportalen er at øge den almene viden om arterne i Danmarks natur til gavn for hele
befolkningen og med henblik på både en mere målrettet naturforvaltning med adgang til viden på et
mere kvalitativt grundlag og forskning. Ved at samle alle data om arters forekomst i Danmark og give
mulighed for at alle kan indmelde artsregistreringer bidrager projektet med et mærkbart kvalitetsløft
til den fælles viden om dansk natur både nationalt og internationalt.
Den nye kundeportal skal gøre kommunikationen mellem kunder og LBST mere tydelig og intuitiv og
skal over tid erstatte de forskelligartede løsninger, som stilles til rådighed i dag. Med projektet har
Landbrugsstyrelsen følgende overordnede formål: At gøre det nemt, enkelt og til tiden for
landmændene, at reducere antallet af kundeinteraktioner og omkostningen per interaktion og
brugeroplevelsen skal være bedre og give tryghed for brugerne
Overordnet set er formålet med projektet, at VetStat skal fremtidssikres IT-teknisk, så systemet fortsat
kan være det solide grundlag for den detaljerede registrering af receptpligtige lægemidler til dyr, som
det er i dag. Samtidigt skal der ske en vis grad af videreudvikling og modernisering.

PRIMÆRE LEVERANDØR

Globeteam

IBM

DHI GRAS

Globeteam

CGI

CGI
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Hensigten med projektet er at give grundmodellen et kvalitetsløft og at nedbringe tiden til ITopsætning af projektstøtteordninger og at effektivisere sagsbehandlingen. Den nye grundmodel skal
sikre en hurtigere og mere automatiseret sagsbehandling og etablere en teknisk tidssvarende
grundmodel, som muliggør en hurtigere opsætning og test af nye projektstøtteordninger.
Projektet er en del af styrelsens overordnede reform-projekt ”CAP post 2020 – politik og
administration”, hvis formål er at sikre, at Danmark har en faglig og politisk velfunderet
forhandlingsposition i de løbende forhandlinger af EU´s landbrugsreform. Endvidere er dette projekt
tæt forbundet med projektet ”Udarbejdelse af strategisk plan for CAP 2021-2027 (CAP-Plan)”, hvis
formål er at levere en national plan for implementering af CAP2020.

Grundmodel 4

CAP2020

N/A

CGI, Formpipe og COWI

Status på projekter
2017
(1)

2017
(2)

2018
(1)

2018
(2)

2019
(1)

2019
(2)

Projektnavn

Institution

Fase

Primært
formål

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra baseline)

Vanda

Miljøportalen

G

DIX

Fødevarestyrelsen

ITunderstøttelse
af Monitorering

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

Forventning til
realisering af
Ikke-økonomiske
gevinster

K

50,9 mio. kr.
(0,2 pct. fordyret)

01-01-2021
(Ingen afvigelse)

-15,4 mio. kr.
(3,9 pct.
forbedret)

I høj grad

G

E

25,8 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

10-08-2020
(4,33 mdr. forsinket)

37,8 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

Landbrugsstyrelsen

G

E

21,1 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

30-04-2020
(Ingen afvigelse)

37,3 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Arter.dk

Miljøportalen

G

K

27,4 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

01-01-2021
(Ingen afvigelse)

-9,8 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

I høj grad

-

-

-

-

Ny kundeportal

Landbrugsstyrelsen

G

K

13,9 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

01-06-2020
(1 mdr. forsinket)

24,5 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

-

-

-

-

VetStat

Fødevarestyrelsen

G

K

31,5 mio. kr.
(0,6 pct. fordyret)

20-11-2020
(Ingen afvigelse)

33,7 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

I høj grad

-

-

-

-

Grundmodel 4

Landbrugsstyrelsen

R

E

26,4 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

06-12-2019
(Ingen afvigelse)

42,5 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

-

-

-

-

CAP2020

Landbrugsstyrelsen

G

L

69,5 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

01-01-2022
(Ingen afvigelse)

0,0 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

I meget høj grad

Afs.

-
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Skatteministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN

Implementeringscenter for
Inddrivelse (ICI)

DUPLA (tidl. GUL)

Projekt deleøkonomi

Implementeringscenter for
Ejendomsvurderinger (ICE)
Implementeringscenter for
Told (DMS)
Implementeringscenter for
Told (KRS)
One Stop Moms 2 (OSM2)

BESKRIVELSE

PRIMÆRE LEVERANDØR

Formålet for ICI er at tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse til inddrivelsesområdet i
SKAT, såvel som en langsigtet løsning til ibrugtagning i 2019. Hertil skal ICI understøtte
nedlukningen af EFI/DMI i samarbejde med SKAT Inddrivelse, understøtte datavask af fordringer Netcompany A/S, Visma og
samt bidrage til at forenkle inddrivelseslovgivningen. ICI organiseres i en programstruktur og er
CGI
under opbygning i Skatteministeriets departement på baggrund af erfaringerne fra
Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE).
Projektets mål er, at etablere en generel dataudstillingsløsning i SKAT til en række forskellige
lovhjemlede formål, der på tværs af sagsbehandlingssituationer håndhæver logning,
Nine A/S
adgangsstyring, aftalestyring og datafiltrering.
Projektets formål er at garantere efterlevelse af loven ved at sikre mulighed for tredjepartsindberetninger for indberetningspligtige deleøkonomiske platforme for områderne bil, båd og
bolig. Derudover skal projektet sikre, at indberetningerne indgår i den årlige skatteberegning,
Nine, 7N og DXC
at de udstilles internt til kontrolformål, og at de udstilles til andre myndigheder og dermed kan
danne grundlag for afgørelsessager.
ICE er i oktober 2014 etableret som en særskilt organisation i Skatteministeriets departement
Netcompany A/S, Visma og
og har til formål at udvikle og implementere et nyt ejendomsvurderingssystem bl.a. med
Deloitte UK
udgangspunkt i anbefalingerne fra Engbergudvalget.
For at implementere EUTK vil projektet anskaffe en Declaration Management Solution (DMS)
med understøttelse af import, der på sigt ligeledes skal understøtte funktionaliteten for eksport
Ikke valgt endnu
og EU-forsendelse
KRS-projektet har til formål at implementere den samlede it-løsning, som skal imødekomme
kravene fra EU’s nye toldkodeks EUTK. KRS-projektets centrale omdrejningspunkt er dermed
Ikke valgt endnu
implementering af EUTK’s regulering af risiko- og kontrolstyring samt dataanvendelse.
Formålet med projektet er, at Skatteforvaltningen opnår fuld lovmedholdelighed med den nye
EU-lovgivning omkring salg af varer og ydelser til private forbrugere i EU. Projektet vil derfor
Visma Consulting A/S
udvikle og implementere processerne og systemunderstøttelsen, der er nødvendige for det.
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Status på projekter
2017
(1)

2017
(2)

2018
(1)

2018
(2)

2019
(1)

-

6

2019
(2)

Projektnavn

Institution

Fase

Primært
formål

Projektudgifter
(afvigelse fra baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra
baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

Forventning til
realisering af
Ikkeøkonomiske
gevinster

ICI

UFST6

G

N/A

Fortroligt
(Ingen afvigelse)

Fortroligt
(3 mdr. forsinket)

Fortroligt
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

DUPLA

UFST

G

K

30,8 mio. kr.
(13,5 pct. fordyret)

30-04-2020
(2 mdr. før tid)

182,8 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

-

-

-

-

Projekt
deleøkonomi

UFST

G

L

47,4 mio. kr.
(-4,1 pct. reduceret)

30-09-2020
(Ingen afvigelse)

-151,9 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

-

-

-

-

ICE

UFST

G

L

Fortroligt
(Ingen afvigelse)

Fortroligt
(Ingen afvigelse)

Fortroligt
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

-

-

-

-

-

ICT-DMS

Toldstyrelsen &
UFST

A

L

Fortroligt pga.
udbud

Fortroligt pga.
udbud

Fortroligt pga.
udbud

I høj grad

-

-

-

-

-

ICT-KRS

Toldstyrelsen &
UFST

A

L

Fortroligt pga.
udbud

Fortroligt pga.
udbud

Fortroligt pga.
udbud

I høj grad

-

-

-

-

-

OSM2

Skattestyrelsen
& UFST

G

L

Fortroligt
(-1,0 pct. reduceret)

Fortroligt
(Ingen afvigelse)

Fortroligt
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
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Sundheds- og Ældreministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN

BESKRIVELSE

Fælles Pilotafprøvning
LEOPARD

LEMUR (tidl.
Prisloftprojekt)

PRIMÆRE
LEVERANDØR

Projektet skal afprøve leverancerne fra udviklingsprojekterne i programmet og skabe et robust grundlag for
udbredelse af programmets løsninger i hele sundhedsdomænet.
Projektets formål er at modernisere det danske lægemiddelregister på en ny standardplatform, så det bliver
compliant med krav i den europæiske lægemiddelregulering med ikrafttræden i 2019 og samtidig mere robust
og agilt. Moderniseringen består i en skarpt scopet og tilsvarende hurtigt leveret LEOPARD.
Der er tre overordnede formål med etableringen af prisloftsystemet LEMUR:
1) At sikre, at listepriserne på medicin i Danmark ligger på niveau med sammenlignelige europæiske listepriser
på baggrund af en international benchmarking.
2) At sikre større forudsigelighed i medicinudgifterne, og at der ikke kan indføres pludselige høje prisstigninger
på lægemidler ud over det fastsatte prisloft (fx pga. en ændret konkurrencesituation).
3) At sikre, at alle virksomheder, der forhandler lægemidler i Danmark er omfattet af et prisloft i den ene eller
anden version og at ingen tilskudsberettigede, receptpligtige eller sygehusforbeholdte lægemidler dermed er
uden en form for prisregulering.

Ingen
leverandør
Netcompany
A/S

Netcompany
A/S

Status på projekter
2017
(1)

2017
(2)

2018
(1)

-

-

-

2018
(2)

Projektnavn

Institution

-

Fælles
Pilotafprøvning

-

-

-

-

-

2019
(1)

2019
(2)

Fase

Primært
formål

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra
baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

Forventning til
realisering af
Ikkeøkonomiske
gevinster

Sundhedsdata
-styrelsen

G

K

17,0 mio. kr.
(15,2 pct. fordyret)

01-04-2020
(6 mdr. forsinket)

0 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

LEOPARD

Lægemiddelstyrelsen

G

K

48,7 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

01-06-2020
(Ingen afvigelse)

13,5 mio. kr.
(1,5 pct. forbedret)

Parameter
anvendes ikke

LEMUR

Lægemiddelstyrelsen

G

L

18,4 mio. kr.
(-14,2 pct. reduceret)

01-07-2020
(6 mdr. forsinket)

331 mio. kr.
(-16,7 pct. forværret)

Parameter
anvendes ikke
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Transport- og Boligministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN

BESKRIVELSE

PRIMÆRE LEVERANDØR

Atrium FM-projektet har til formål at levere it-understøttelse til BYGSTs FM-projekt.

Atrium FM

KMD

Projektet har til formål at anskaffe et nyt system til asset management for den kapitalbevarende
vedligehold.

Asset Management

Ikke valgt endnu

Status på projekter
2017
(1)

-

2017
(2)

-

2018
(1)

2018
(2)

2019
(1)

2019
(2)

Projektnavn

Institution

Fase

Primært
formål

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra
baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

Forventning til
realisering af
Ikkeøkonomiske
gevinster

Afs.

Atrium FM

Bygningsstyrelsen

R

K

12,2 mio. kr.
(-16,1 pct. reduceret)

01-10-2019
(Ingen afvigelse)

-5,9 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

Asset
Management

Vejdirektoratet

A

E

Fortroligt pga. udbud
(Ingen afvigelse)

Fortroligt pga. udbud
(17 mdr. forsinket)

Fortroligt pga. udbud
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke
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Uddannelses- og Forskningsministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN

BESKRIVELSE

PRIMÆRE LEVERANDØR

Projektets formål er at sikre overholdelse af juridiske retningslinjer for modregning i SU stipendier,
overholdelse af SKAT's myndighedskrav samt en øget automatisering af rejsning og frafald af krav om
tilbagebetaling af SU.
Med ESAS stilles et nyt studieadministrativt system til rådighed for studieadministrationen på
professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og de omfattede maritime uddannelsesinstitutioner.
Systemet udgør en del af den samlede it-understøttelse af det studieadministrative område.
Funktionaliteten i det nye system vil dække de studieadministrative kerneopgaver og
arbejdsprocesser, som institutionerne er pålagt som følge af nationale regler og lovgivning.

Krav og Udbetaling

ESAS (tidl. Nyt SIS)

Der udvikles in house

Netcompany A/S

Status på projekter

7

2017
(1)

2017
(2)

-

-

-

-

2018
(1)

2018
(2)

2019
(1)

2019
(2)

Afs.

-

Projektnavn

Institution

Krav og
Udbetaling

SIU7

ESAS

SIU

Fase

Primært
formål

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra
baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

Forventning til
realisering af Ikkeøkonomiske
gevinster

R

L

29,9 mio. kr.
(-18,6 pct. reduceret)

01-11-2019
(4 mdr. forsinket)

5,9 mio. kr.
(Ingen afvigelse)

Parameter
anvendes ikke

G

E

180,5 mio. kr.
(-0,8 pct. reduceret)

01-12-2021
(9 mdr. forsinket)

334,3 mio. kr.
(50 pct. forbedret)

Parameter
anvendes ikke

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
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Udlændinge og Integrationsministeriet
Projekter
PROJEKTNAVN

BESKRIVELSE

Ny ESDH-løsning
Øget brug af biometri
til fastlæggelse af
udlændinges identitet

PRIMÆRE LEVERANDØR

Projektets primære formål er modernisering, hvor implementering af en ny ESDH løsning vil
understøtte en mere stabil og fleksibel sagsbehandling på tværs af Udlændingesagskæden.
Det primære formål er opfyldelse af Lov nr. 703 (Lovforslag L188) og Finansloven for 2018.
Forretningsbehovene i L188 skal it-understøttes af projektet. Midlerne til it-understøttelsen er
fastlagt i FL18 og har til formål at forebygge snyd med offentlige ydelser og føre bedre kontrol med
udlændinge i Danmark.

Tieto

Ikke valgt endnu

Status på projekter

8

2017
(1)

2017
(2)

-

-

-

-

2018
(1)

-

2018
(2)

2019
(1)

-

2019
(2)

Projektnavn

Afs.

Ny
ESDHløsning
Biometri

Institution

Fase

Primært
formål

Projektudgifter
(afvigelse fra
baseline)

Projektafslutning
(afvigelse fra
baseline)

Bruttogevinster
(afvigelse fra
baseline)

Forventning til
realisering af Ikkeøkonomiske gevinster

UIM8

R

K

49,2 mio. kr.
(15,5 pct. fordyret)

23-01-2020
(5,7 mdr. forsinket)

60,4 mio. kr.
(6,0 pct. forbedret)

Parameter anvendes
ikke

UIM

A

L

Fortroligt pga.
udbud
(Ingen afvigelse)

Fortroligt pga.
udbud
(Ingen afvigelse)

Fortroligt pga. udbud
(Ingen afvigelse)

I nogen
grad

Udlændinge- og Integrationsministeriet
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