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Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 2 2008 om
styring af statslige digitaliseringsprojekter
I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 2 2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter samt ledsagende statsrevisorbemærkning af
den 10. december 2008 vil jeg i det følgende – under henvisning til § 18,
stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. – redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.
Rigsrevisionens undersøgelse omfatter bl.a. virksomhedsportalen
Virk.dk, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen relancerede i marts 2008.
Virk.dk-projektet blev gennemført over en periode på 1½ år og har holdt
sig inden for det afsatte budget. Projektet blev gennemført med en mindre
forsinkelse på to måneder, som skyldtes forhold hos leverandøren, hvilket
udløste en væsentlig økonomisk bod på grund af en hensigtsmæssig kontraktstyring.
Relanceringen af Virk.dk blev på de fleste punkter gennemført i overensstemmelse med principperne for god projektstyring samt råd og vejledninger fra nationale digitaliseringsværktøjer. Jeg noterer, at dette billede
bekræftes i Rigsrevisionens beretning.
Jeg har dog også noteret mig Statsrevisorernes vurdering af mulighederne
for forbedringer og er enig i anbefalingen om, at beslutningsgrundlaget
for igangsætning af digitaliseringsprojekter skal være grundigt, og at der
skal sikres en effektiv projektstyring med løbende budgetopfølgning.
Jeg vil derfor benytte lejligheden til at påminde alle styrelserne under
Økonomi- og Erhvervsministeriet om, at de i forbindelse med større itprojekter, skal følge de råd og vejledninger, som findes i de nationale digitaliseringsværktøjer, og som er stillet til rådighed af bl.a. Den Digitale
Taskforce, IT- og Telestyrelsen og Finansministeriet.
Med venlig hilsen

Lene Espersen
Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45,
1264 København K
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