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Ministerredegørelse til Statsrevisorerne om Beretning nr. 21/2019 om gevinstreali-
sering i statslige it-projekter 
 
Statsrevisorerne har den 25. september 2020 bedt mig om at redegøre for de foranstalt-
ninger og overvejelser, som Beretning nr. 21/2019 om gevinstrealisering i statslige it-pro-
jekter giver anledning til. 
 
Jeg er enig i Statsrevisorernes kritikpunkter og erkender, at der i skattevæsenet er behov 
for at være mere opmærksom på gevinstrealisering i it-projekterne. Det gælder både i for-
hold til at opstille og følge op på gevinstrealisering. 
 
Det er i det hele taget behov for, at skattevæsenet bliver bedre til at gennemføre it-projek-
ter. Det er også derfor, at det i forlængelse af det eftersyn, som regeringen gennemførte 
på skattevæsenets it-område i efteråret 2019, blev besluttet at stramme styringen og styrke 
tilsynet, herunder bl.a. ved at oprette et nyt It-tilsyn på skattevæsenets område.  
Jeg forventer, at en lov om etablering af It-tilsynet kan vedtages i indeværende år, så It-
tilsynet kan begynde sit arbejde allerede fra årsskiftet.  
 
It-tilsynet vil blive bemandet med tunge og erfarne eksterne eksperter, som skal føre til-
syn med skattevæsenets it-område, men også bistå skattevæsenet med rådgivning på it-
området.  
 
It-tilsynet skal bidrage til at sikre, at skattevæsenet udfører sine it-opgaver på en hensigts-
mæssig måde, hvor ressourcerne prioriteres rigtigt. Samtidig kommer It-tilsynet til at un-
derstøtte den parlamentariske kontrol med skattevæsenets it-område. Således lægges der 
bl.a. op til, at jeg som skatteminister skal underrette Folketingets Skatteudvalg, hvis en an-
befaling fra It-tilsynet ikke følges, og at jeg som skatteminister forud for offentliggørelse 
af It-tilsynets årlige redegørelse om tilsynets arbejde forelægger denne for Folketingets 
Skatteudvalg.  
 
Udover etableringen af It-tilsynet er der iværksat initiativer, som skal understøtte skatte-
væsenets opfølgning på gevinstrealisering i it-udviklingsprojekter. Der er bl.a. oprettet et 
særligt kontor med ansvar for styring af skattevæsenets it-portefølje, ligesom der er igang-
sat udarbejdelse af et gevinstrealiseringskoncept, som skal sikre, at der på tværs af skatte-
væsenets koncern følges ensartet op på gevinstrealiseringen af afsluttede projekter. Det 
gælder for både kvalitative såvel som økonomiske gevinster. 
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Skattevæsenet har desuden indført en styringsmodel, som kræver, at it-udviklingsprojekter 
gennemgår en række faser med en tydelig angivelse af ledelsesansvaret for projektet og 
dets gevinstrealisering.  
 
Jeg vil også nævne, at opdelingen af skattevæsenet i syv selvstændige styrelser i 2018 bl.a. 
havde til formål at øge kvaliteten i opgaveløsningen ved at give, hver enkelt af de syv nye 
styrelser et specifikt fokus på deres kerneopgaver.  
 
Afslutningsvis vil jeg bemærke, at jeg bifalder Statsrevisorernes anbefaling af, at Statens 
It-råd på baggrund af undersøgelsens resultater vurderer, hvordan ministeriernes opstil-
ling af og opfølgning på gevinster kan forbedres, og at Skatteministeriet, som har den tun-
geste it-udviklingsportefølje i staten, naturligvis gerne bidrager til dette arbejde. 
 
Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Bødskov 
 
 


