Statusrapportering for statslige it-projekter
1. halvår 2020
49 projekter er omfattet af statusrapporteringen for 1. halvår 2020. It-rådet har tildelt fem røde
trafiklys, 14 gule trafiklys og 25 grønne trafiklys. Fem projekter afslutter ved denne rapportering og
bliver derfor ikke tildelt et trafiklys. Tabel 1 præsenterer de 49 statslige it-projekter og deres tildelte
trafiklys.
Tabel 1: Statusoverblik over igangværende statslige it-projekter

PROJEKT

MYNDIGHED

RISIKOPROFIL

Elektronisk certificering

Fødevarestyrelsen,
Miljø- og Fødevareministeriet

Normal

IAM (Identity Access
Management)

Rigspolitiet,
Justitsministeriet

Normal

Implementeringscenter for
Ejendomsvurderinger (ICE)

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen,
Skatteministeriet

Høj

One Stop Moms 2 (OSM2)

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen,
Skatteministeriet

Høj

LEOPARD

Lægemiddelstyrelsen,
Sundheds- og Ældreministeriet

Normal

Implementeringscenter for
Inddrivelse (ICI)

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen,
Skatteministeriet

Høj

LEMUR

Lægemiddelstyrelsen,
Sundheds- og Ældreministeriet

Normal

EESSI
Implementeringscenter for Told
(ICT) - DMS Import (EUTK)
Implementeringscenter for Told
(ICT) Kontrol- og risikostyring
(KRS) (EUTK)

Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering
Beskæftigelsesministeriet
Toldstyrelsen & Udviklings- og
Forenklingsstyrelsen,
Skatteministeriet
Toldstyrelsen & Udviklings- og
Forenklingsstyrelsen,
Skatteministeriet

STATUS 2020 (1)

5

Replanlagt

Nyt aktstykke

Høj

Høj

Høj

MitID

Digitaliseringsstyrelsen,
Finansministeriet

Høj

NemLog-in3

Digitaliseringsstyrelsen,
Finansministeriet

Normal
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STATUS 2019 (2)

14

Fortroligt projekt1

Fortroligt

Høj

VetStat

Fødevarestyrelsen,
Miljø- og Fødevareministeriet

Normal

CAP2020 IT fundament

Landbrugsstyrelsen,
Miljø- og Fødevareministeriet

Normal

Ny kundeportal

Landbrugsstyrelsen,
Miljø- og Fødevareministeriet

Normal

SAV (Samling af vandløbsdata)

Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering,
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Normal

Digitalt Skibsregister

Søfartsstyrelsen,
Erhvervsministeriet

Høj

Implementeringscenter for Told
(ICT) DK-CRS (EUTK)

Toldstyrelsen & Udviklings- og
Forenklingsstyrelsen,
Skatteministeriet

Normal

Domsdatabasen
- Replanlagt

Domstolsstyrelsen,
Justitsministeriet

Normal

DAM (Digital Asset Management)
- Nyt aktstykke

Rigspolitiet,
Justitsministeriet

Normal

AMiS (tidl. Asset Management)
- Replanlagt

Vejdirektoratet,
Transport- og Boligministeriet

Normal

1
2

6
Ny baseline

HR-projektet
- Nyt aktstykke

Økonomistyrelsen,
Finansministeriet

Normal

Statens Budgetsystem
- Nyt aktstykke

Økonomistyrelsen,
Finansministeriet

Normal

ESAS (tidl. Nyt SIS)
- Nyt aktstykke

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen2,
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Normal

Næste generation Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen,
Finansministeriet

Høj

Energistyrelsen,
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Normal

VanDa

Danmarks Miljøportal,
Miljø- og Fødevareministeriet

Normal

Digitalt Kørekort

Digitaliseringsstyrelsen,
Finansministeriet

Normal

Orkestreringskomponenten

Digitaliseringsstyrelsen,
Finansministeriet

Normal

Mustang

_

Nyt aktstykke

Replanlagt

19

Det fortrolige projekt vil ikke blive uddybet i statusrapporteringen.
Ændring af styrelsesnavn pr. 1. oktober 2020. Tidligere ’Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte’.
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It-understøttelse af Monitorering

Landbrugsstyrelsen,
Miljø- og Fødevareministeriet

Normal

Arter.dk

Miljøstyrelsen,
Miljø- og Fødevareministeriet

Normal

Nyt våbenregister

Rigspolitiet,
Justitsministeriet

Normal

POL-DISP

Rigspolitiet,
Justitsministeriet

Høj

Udveksling af data om nedgravet
infrastruktur (LER)
Hydrologisk Informations- og
Prognosesystem (HIP - del 1)

Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering,
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering,
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Normal

Normal

Øget brug af biometri til
fastlæggelse af udlændinges
identitet

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Normal

Projekt deleøkonomi

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen,
Skatteministeriet

Normal

PlanStatus

Banedanmark,
Transport- og Boligministeriet

Normal

_

Anskaffelse og implementering af
indberetningsportal for
selskabsmeddelelser mv. fra
børsnoterede virksomheder
(OAM)

Finanstilsynet,
Erhvervsministeriet

Normal

_

Indberetning til SIS

Rigspolitiet,
Justitsministeriet

Høj

_

Smart Borders

Rigspolitiet,
Justitsministeriet

Høj

_

Digital løsning til graviditetsforløb

Sundhedsdatastyrelsen,
Sundheds- og Ældreministeriet

Normal

_

eKapital Data

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen,
Skatteministeriet

Normal

_

POLPAX

Rigspolitiet,
Justitsministeriet

Normal

Fælles Pilotafprøvning

Sundhedsdatastyrelsen,
Sundheds- og Ældreministeriet

Normal

Projekt Tidsstyring

Forsvarsministeriets Personalestyrelse,
Forsvarsministeriet

Normal

DUPLA (tidligere GUL)

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen,
Skatteministeriet

Normal

Frie Data

DMI,
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Normal
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Afsluttet

Status for 1. halvår 2020
Statusrapporteringen for 1. halvår 2020 omfatter 49 it-projekter. Ligesom ved statusrapporteringen
for 2. halvår 2019 udvides It-rådets projektportefølje fortsat ikke i lige så stort et omfang, som der
tidligere har været en tendens til, da syv projekter rapporterer for første gang ved denne
statusrapportering, og fem projekter afslutter, så der tilføjes to projekter til den igangværende
projektportefølje.
Der er tildelt fem røde trafiklys ved denne statusrapportering til henholdsvis Elektronisk certificering
fra Fødevarestyrelsen, IAM (Identity Access Management) fra Rigspolitiet, Implementeringscenter
for Ejendomsvurderinger (ICE) og One Stop Moms 2 (OSM2) fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
samt LEOPARD fra Lægemiddelstyrelsen. Elektronisk certificering, IAM, ICE og OSM2 fik tildelt gule
trafiklys ved seneste rapportering for 2. halvår 2019, mens LEOPARD fik tildelt et grønt trafiklys, da
projektet var blevet replanlagt og fik tildelt ny baseline. Ved rapporteringen for 1. halvår 2019 fik
LEOPARD tildelt et rødt trafiklys.
Der er tildelt 14 gule trafiklys til henholdsvis LEMUR fra Lægemiddelstyrelsen, EESSI fra Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering, Implementeringscenter for Told (ICT) - DMS Import (EUTK),
Implementeringscenter for Told (ICT) DK-CRS (EUTK) og Implementeringscenter for Told (ICT)
Kontrol- og risikostyring (KRS) (EUTK) fra Toldstyrelsen & Udviklings- og Forenklingsstyrelsen,
Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, MitID og
NemLog-in3 fra Digitaliseringsstyrelsen, VetStat fra Fødevarestyrelsen, CAP2020 IT fundament og
Ny kundeportal fra Landbrugsstyrelsen, SAV fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,
Digitalt Skibsregister fra Søfartsstyrelsen samt et fortroligt projekt.
Få myndigheder begrunder overskridelser med konsekvenserne af COVID-19 og situationen i foråret
2020, hvor Danmark lukkede ned. Fx rapporteres der om udskudt idriftsættelse, da det ikke har
været muligt at gennemføre test som planlagt. Dette skyldes manglende fysisk tilstedeværelse, og
at medarbejdere blev udtaget til COVID-19-beredskab. Flere myndigheder fremhæver, at COVID-19
på nuværende tidspunkt ikke har ført til overskridelser, men at der er risiko for, at COVID-19 kan
medføre en fordyrelse og/eller forsinkelse på et senere tidspunkt. Dette ses især hos projekter i
afklarings- og udviklingsfasen, hvor samarbejdet med leverandøren besværliggøres af COVID-19.
Andre projekter rapporterer om forsinkelse med udbud. På trods af COVID-19 er andelen af røde og
gule trafiklys stort set uændret siden rapporteringen for 2. halvår 2019.

TILDELING AF TRAFIKLYS
Udgangspunktet for tildeling af trafiklys er projektets fremdrift i forhold til den aftalte baseline. Et projekt
kan fx godt få et rødt trafiklys kort før afslutning, selvom projektet ser ud til at nå i mål med sit oprindelige
formål, hvis det er forsinket eller fordyret i forhold til baseline. Trafiklyset er derfor en status i forhold til
det planlagte projektforløb og ikke udtryk for en prognose for projektets færdiggørelse.
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It-projekter vurderet til røde trafiklys
It-rådet har ved denne rapportering tildelt fem røde trafiklys.
Elektronisk certificering fra Fødevarestyrelsen skal erstatte papircertifikater og i stedet udstede
reelle elektroniske certifikater direkte til tredjelandene. Projektet oplever forsinkelser grundet
forsinkede leverancer fra den eksterne leverandør. En større kompleksitet i løsningen har medført
en forøgelse af de samlede projektudgifter, herunder flere udgifter til leverandøren, udgifter til
eksterne konsulenter og yderligere løn. Projektet er forsinket med næsten syv måneder, fordyret
med 16 pct., og de økonomiske gevinster er forværret med 12,8 pct.
Identity Asset Management (IAM) fra Rigspolitiet har til formål at øge kvaliteten i Rigspolitiets
brugerstyring for at sikre compliance i den videre og stigende digitalisering af Rigspolitiet med
dertilhørende effektiviseringsgevinster. Projektet er forsinket med 14 måneder, da Rigspolitiet
tidligere har annulleret to udbudsrunder. Projektet har i 2019 opdateret deres udbudsmateriale og
befinder sig nu i tredje udbudsrunde.
Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til
formål at udvikle og implementere et nyt ejendomsvurderingssystem. ICE rapporterer yderligere
forskydning af releases grundet COVID-19 og udviklingsvanskeligheder. Derudover når ICE ikke at
udsende ejendomsvurderingerne som planlagt, og der er formentlig behov for en udvidet
økonomisk ramme. Omfanget af ICE’s samlede forsinkelse og fordyrelse er endnu ikke bestemt.
One Stop Moms 2 (OSM2) fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til formål at opnå fuld
lovmedholdelighed i Skatteforvaltningen med den nye EU-lovgivning omkring salg af varer og
ydelser til private forbrugere i EU. Projektet rapporterer, at de foretager en re-estimering af
økonomien som følge af en række ændrede forudsætninger. Derudover har projektet ikke taget
stilling til, hvorvidt projektets gennemførelsesfase skal forlænges som følge af, at EU har udskudt
idriftsættelsesdatoen med seks måneder, da flere lande blev udfordret på tidsplanen blandt andet
som følge af COVID-19. Omfanget af projektets samlede forsinkelse og fordyrelse er endnu ikke
bestemt.
LEOPARD fra Lægemiddelstyrelsen skal 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. Projektet er forsinket med fem måneder,
fordyret med 23,8 pct., og de økonomiske gevinster er forværret med 10,7 pct. Afvigelserne skyldes
udskudt idriftsættelse grundet COVID-19, der medførte manglende fysisk tilstedeværelse, og at
medarbejdere blev udtaget til COVID-19-beredskab. Projektets afsluttende tests er meget
komplekse og kræver et koncentreret og tæt samarbejde på tværs af Lægemiddelstyrelsens
organisation og de tilknyttede leverandører.
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It-projekter vurderet til gule trafiklys
It-rådet har ved denne rapportering tildelt 14 gule trafiklys.
Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til formål at
tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse til inddrivelsesområdet i Skatteforvaltningen, såvel
som en langsigtet løsning til ibrugtagning i 2019. ICI rapporterer, at det afslutter den 1. juli 2020,
men samtidig overføres en række udestående aktiviteter i programmet til andre projekter.
LEMUR fra Lægemiddelstyrelsen har til formål at udvikle et it-system og en governance-model, der
kan understøtte dels kommende lovgivning og dels frivillige aftaler om medicinprislofter. Projektets
økonomiske gevinster er forværret med 9,5 pct., da prisloftssystemet først forventes idriftsat fra
den 9. november 2020, hvorfor driftsudgifterne også er nedsat. Projektet er forsinket med 10
måneder, da COVID-19 medførte, at test af LEOPARD-systemet ikke kunne gennemføres som
planlagt efter tidsplanen, og at medarbejdere blev udtaget til COVID-19-beredskab.
EESSI fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til formål at etablere et nationalt
knudepunkt og gateway til udveksling af sociale data på tværs af EU medlemslandenes sociale
sikringsinstitutioner, jf. EU-forordning nr. 883/2004. Projektet er forsinket med 18 måneder, da EUKommissionens planlagte release omfattende leverance/opdatering af software og central
datamodel er blevet udskudt. Projektets hovedleverancer er implementeret og idriftsat, og der
udestår alene to mindre projektleverancer. Projektet lukkes ultimo 2020.
Implementeringscenter for Told (ICT) - DMS Import (EUTK) fra Toldstyrelsen & Udviklings- og
Forenklingsstyrelsen har til formål at implementere nye EU-lovkrav, som har betydning for data og
importprocesser i toldforretningen. Projektet rapporterer, at der er betydelig risiko for at blive
forsinket i forhold til EU-deadline grundet en meget stram tidsplan, og at projektets samlede risiko
fortsat er høj.
Implementeringscenter for Told (ICT) Kontrol- og risikostyring (KRS) (EUTK) fra Toldstyrelsen og
Udviklings-og Forenklingsstyrelsen har til formål at ensrette opgavevaretagelsen på toldområdet i
EU samt at harmonisere og digitalisere toldadministrationen på tværs af medlemslandene. Projektet
rapporter forhøjet risiko pga. COVID-19, hvor leverancer, der fordrer høj koordinering vil være
udfordret. Omfanget af projektets samlede forsinkelse er endnu ikke bestemt.
MitID fra Digitaliseringsstyrelsen har til formål at gennemføre et nyt 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. Projektet rapporter, at projektets fremdrift ikke er fuldt ud
som forventet, idet mindre delleverancer er blevet skubbet. Der er samtidig øget risiko for
forsinkelse i udviklings- og migreringsfasen som følge af COVID-19, en række uafklarede
ændringsanmodninger samt afhængighed til leverancer i NemLog-in3 projektet.
NemLog-in3 fra Digitaliseringsstyrelsen skal sikre en forbedret version af den sikre, nationale
platform for login og brugerstyring. Forsinkelser hos projektets leverandør bl.a. som konsekvens af
COVID-19 har medført flere replanlægninger i første halvår, og projektet er nu tre måneder
forsinket.
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VetStat fra Fødevarestyrelsen skal etablere et register over forbruget af receptpligtige lægemidler
til dyr. Projektet rapporterer en forsinkelse på fire måneder, da projektet har oplevet udfordringer
med en række leverancer fra leverandøren. Ændringer som følge af udsat idriftsættelse og
merudgift ved dette er ikke medtaget i denne rapportering, men vil blive afrapporteret, når data
foreligger.
CAP2020 IT fundament fra Landbrugsstyrelsen har til formål at sikre forberedelserne til et
nødvendigt og effektivt IT-fundament til implementering af EU's næste landbrugsreform CAP2020.
Projektets forsinkelse på 10 måneder skyldes manglende politiske afklaringer, som er en del af
forhandlingerne af EU’s kommende landbrugsreform CAP2020. Landbrugsreformens ikrafttræden
er samtidig udskudt to år.
Ny kundeportal fra Landbrugsstyrelsen skal gøre kommunikationen mellem kunder og
Landbrugsstyrelsen mere tydelig og intuitiv og over tid erstatte de forskelligartede løsninger, der
stilles til rådighed i dag. Projektet er afhængigt af udvikling af et nyt kunderegister, og da dette er
forsinket, har det tilsvarende affødt forsinkelse i udvikling af kundeportalen, idet der er sammenfald
af allokerede ressourcer til udvikling af begge projekter samtidig. Projektet rapporterer en samlet
forsinkelse på fem måneder, og rapporterer yderligere en forventning om øgede projektudgifter
som konsekvens af indkøb af nye servere og hjemtagelse af it-udvikling til Danmark.
SAV fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har til formål at give forsyningssektoren,
myndigheder, erhvervslivet og andre dataanvendere lettere adgang til og bedre mulighed for
innovativ anvendelse af data fra det offentlige. Projektet er fordyret med 11,9 pct. og seks måneder
forsinket, hvilket skyldes et uventet udviklingsbehov i softwareleverandørens kildesystem og et
behov for manuel klargøring af data til upload.
Digitalt Skibsregister fra Søfartsstyrelsen skal digitalisere anmeldelse og sagsbehandling ved
registrering af skibe. Projektet er forsinket med fem måneder på grund af COVID-19, da Grønland
har udskudt ikrafttrædelse af digital skibsregistrering. Datoen for endelig go-live udskudt til den 1.
februar 2021. Der vil dog allerede fra oktober 2020 være et færdigt system med de mest kritiske
brugerfunktioner til digitalt skibsregister, hvor erhvervet bliver inddraget i brugertest, så deres input
vil kunne blive inddraget i projektet inden den endelige go-live.
Implementeringscenter for Told (ICT) DK-CRS (EUTK) fra Toldstyrelsen og Udviklings- og
Forenklingsstyrelsen har til formål at samle toldrelateret virksomhedsstaminformation i et og
samme system. Projektet rapporter en forventet forsinkelse grundet COVID-19, tekniske problemer
i EU-systemer, og at Erhvervssystemet er mere komplekst end antaget. Det er ikke afklaret, om
budgettet kan indeholde forlængelsen af projektet. Omfanget af projektets samlede forsinkelse og
eventuelle fordyrelse er endnu ikke bestemt.

It-projekter vurderet til grønne trafiklys
25 projekter har ved denne rapportering fået tildelt et grønt trafiklys. 13 af disse projekter fik også
tildelt et grønt trafiklys ved sidste rapportering, og seks projekter er nye projekter i It-rådets
portefølje. Domsdatabasen fra Domstolsstyrelsen, DAM fra Rigspolitiet, AMiS fra Vejdirektoratet,
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HR-projektet og Statens Budgetsystem fra Økonomistyrelsen samt ESAS (tidl. Nyt SIS) fra
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fået ny baseline i 1. halvår 2020 og tildeles også et grønt
trafiklys ved denne statusrapportering.

Afsluttede it-projekter i 1. halvår 2020
Fem projekter afslutter ved denne rapportering og er derfor ikke blevet tildelt et trafiklys. Det drejer
sig om POLPAX fra Rigspolitiet, Fælles Pilotafprøvning fra Sundhedsdatastyrelsen, Projekt Tidsstyring
fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, DUPLA (tidl. GUL) fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
og Frie Data fra DMI.
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