
 

 

 

ERHVERVSMINISTEREN 

 

 

 

ERHVERVSMINISTERIET 

 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

 

Tlf. 33 92 33 50 

Fax. 33 12 37 78 

CVR-nr. 10092485 

EAN nr. 5798000026001 

em@em.dk 

www.em.dk 

 

s 

Statsrevisorernes Sekretariat 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Erhvervsministerens redegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 

21/2019 om gevinstrealisering i statslige it-projekter 

 

Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for de foranstaltninger 

og overvejelser, som beretning nr. 21/2019 om gevinstrealisering i statslige 

it-projekter har givet anledning til. 

 

Rigsrevisionens undersøgelse viser, at gevinsterne ved statslige it-projek-

ter ikke er blevet realiseret i et tilfredsstillende omfang. 

 

Erhvervsstyrelsen under Erhvervsministeriet har indgået i undersøgelsen 

med systemet PLP-00, it-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering, 

også kendt som Plandata.dk eller Plandataregistret. I forbindelse med sy-

stemudviklingen er der ikke opstillet gevinster. Det skyldes, at formålet 

med Plandata.dk alene har været at levere oplysninger om anvendelses- og 

udnyttelsesmuligheder i kommunernes planlægning til brug for de nye 

ejendomsvurderinger. Systemet blev således alene udviklet til anvendelse 

for ejendomsvurderingen i Skatteforvaltningen, hvor også gevinsterne for 

systemet er. Erhvervsstyrelsen skrev i forbindelse med opstarten af projek-

tet til Statens It-råd, at it-projektet vedrørende Plandataregistret ikke vil 

medføre gevinster, hverken af økonomisk art eller af ikke-økonomisk art. 

Når der ikke er opstillet gevinster, har Digitaliseringsstyrelsen oplyst, at 

der ikke skal laves en gevinstrealiseringsrapport. 

 

Uanset ovenstående, tager jeg Statsrevisorernes kritik og anbefalinger til 

efterretning. Erhvervsstyrelsen har samtidigt oplyst, at de fremover vil ar-

bejde mere målrettet og systematisk med gevinstrealisering i it-projekter, 

når det er relevant for styrelsens opgavevaretagelse. 

 

Erhvervsstyrelsen arbejder med effektmålinger af it-systemer og it-udvik-

lingsprojekter. Effektmålingerne er hensigtsmæssige i forhold til at over-

våge, om it-systemerne fungerer efter hensigten, og om den ønskede effekt 

opnås. Erhvervsstyrelsen finder, at effektmålingerne er et effektivt redskab 

til at evaluere en agil it-systemudvikling, som kendetegner de fleste it-sy-

stemer i Erhvervsstyrelsen, hvor fokus er på produktet (ikke projektet) i 

relation til forretningen og brugerne. 
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På et tidligt tidspunkt i Rigsrevisionens undersøgelse indgik Søfartsstyrel-

sen med it-projektet Digitalt Skibsregister. Søfartsstyrelsen har oplyst, at 

styrelsen i overensstemmelse med Statens it-projektmodel har udarbejdet 

en gevinstrealiseringsplan for systemet. Projektet befinder sig pt. i gennem-

førelsesfasen, og der følges løbende op på tidlige indikatorer for gevinster. 

Ved projektets afslutning bliver systemet overdraget til gevinstejerne, som 

har ansvaret for, at gevinsterne bliver realiseret. 

 

Ministeriet har sendt en kopi af ovenstående redegørelse til Rigsrevisionen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon Kollerup 


