RIGSREVISIONEN

København, den 4. juni 2003
RN B204/03

Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4

Vedrører:

Statsrevisorernes beretning nr. 4/02 om effekten af 7 statslige IT-systemer

Finansministerens redegørelse af den 11. april 2003
Trafikministerens redegørelse af 31. marts 2003
Fødevareministerens redegørelse af 11. april 2003
Kulturministerens redegørelse af 22. april 2003
Økonomi- og Erhvervsministerens redegørelse af den 25. april 2003
Miljøministerens redegørelse af 5. maj 2003

Finansministerens redegørelse
1. Det fremgår af finansministerens redegørelse, at finansministeren generelt er enig
i beretningens anbefalinger vedrørende gennemførelse af IT-projekter i staten. Finansministeren har oplyst, at ministeriet har iværksat initiativer, hvis formål er at tilvejebringe fælles beslutningspunkter, som kan understøtte en velstruktureret styring
af digitaliseringsprojekter samt understøtte en tilstrækkelig forankring af disse.
I den forbindelse har finansministeren oplyst, at Den Digitale Taskforce allerede
har udarbejdet værktøjer til estimering af gevinster og omkostninger ved digitalise-
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ringsprojekter (business case). Desuden er et værktøj og vejledning til at foretage den
samlede værdiestimering ved digitaliseringsprojekter nu også udarbejdet.
Generelt finder jeg finansministerens initiativer tilfredsstillende, men finder dog, at
Finansministeriet ved førstkommende revision af Budgetvejledningen bør optage en
bestemmelse om, at der i forbindelse med IT-projekter gennemføres en cost-benefitanalyse for systemets forventede omkostninger og økonomiske gevinster eller en mere
kvalitativ sammenholdelse af omkostninger og gevinster, jf. anbefaling 7 i beretningen, pkt. 95.

Trafikministerens, kulturministerens og økonomi- og erhvervsministerens
redegørelser
2. Redegørelserne fra henholdsvis trafikministeren, kulturministeren og økonomi- og
erhvervsministeren giver mig ikke anledning til bemærkninger, idet jeg generelt har
noteret mig, at ministrene kan tilslutte sig Rigsrevisionens anbefalinger til gennemførelse af statslige IT-projekter. Ministrene har oplyst, at de givne anbefalinger vil indgå ved tilrettelæggelse af IT-projekter fremover under hensyntagen til det enkelte ITprojekts omfang og karakter.

Fødevareministerens redegørelse
3. Det fremgår af fødevareministerens redegørelse, at Fødevareministeriet er positiv
over for Rigsrevisionens anbefalinger. Ministeriet har udarbejdet et sæt leveregler for
større IT-projekter, som har til formål at skærpe opmærksomheden på de forhold, der
erfaringsmæssigt har betydning for projekternes gennemførelse. På baggrund af
Rigsrevisionens beretning og erfaringerne med den praktiske anvendelse af levereglerne vil Fødevareministeriet uddybe og præcisere levereglerne på nogle områder.
Dette vil især ske i tilknytning til anbefalingerne vedrørende opstilling af målsætninger for systemernes effekt, beslutningsgrundlaget for igangsætning af systemudvikling samt evaluering.
Jeg finder ministerens redegørelse og initiativer tilfredsstillende.
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Miljøministerens redegørelse
4. Det fremgår af miljøministerens redegørelse, at miljøministeren er enig i det generelle syn, at det er vigtigt med en stram projektstyring, der omfatter klare målformuleringer, og en efterfølgende evaluering af statslige IT-systemer.
Miljøministeren har endvidere oplyst, at de erfaringer, der er samlet op i beretningen, vil indgå som en del af grundlaget for Miljøministeriets IT-investeringer i fremtiden.
Dette finder jeg tilfredsstillende.

Sammenfatning
5. Sammenfattende kan jeg konstatere, at alle de berørte ministre har tilsluttet sig
Rigsrevisionens anbefalinger for gennemførelse af statslige IT-projekter.
Jeg betragter hermed sagen som afsluttet.

Henrik Otbo

