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Bilag 1. Redegørelse fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) 
 
Grundlæggende må anføres, at revisionen af SU-loven i 2013, der dannede 
grundlag for SU-reformprojektet, havde til formål at høste en besparelse på ca. 2 
mia. kr. i udbetalte SU-stipendier. Denne gevinst var uafhængig af graden af it-un-
derstøttelse, og administrative gevinster var på intet tidspunkt et formål med im-
plementeringen af lovændringerne i SU-systemkomplekset. 
 
Implementeringen af lovændringerne ville, såfremt it-projektet ikke blev gennem-
ført, medføre en betydelig forlængelse af sagsbehandlingstiden i forbindelse med 
behandlingen af ansøgninger om SU-stipendier og -lån. Gevinsten ved gennemfø-
relse af it-projektet blev derfor defineret som at sikre, at sagsbehandlingstiden 
målt på antallet af dage, en studerende skulle vente på svar på en ansøgning, ef-
ter implementeringen af lovændringerne, forblev på samme niveau som før lovæn-
dringerne. Dette skete efter dialog med sekretariatet for Statens It-projektråd (da-
værende Ministeriernes Projektkontor) og blev beskrevet i det indsendte projekt-
grundlag. Der er i tidligere afgivne høringssvar til Rigsrevisionen redegjort nær-
mere for den valgte metode. 
  
UFS finder således, at gevinsten ved gennemførelse af projektet er fuldt ud doku-
menteret og anser den anvendte metode som anerkendt og dækkende til at måle 
den forventede gevinst. 
 
It-systemet blev sat i drift i henhold til den forventede tidsplan. Ved afleveringen af 
den afsluttende gevinstrealiseringsrapport 1 år efter projektets afslutning kunne 
det konstateres, at de forventede gevinster i form af fastholdte korte sagsbehand-
leringstider var indfriet. Da der ikke efterfølgende er ændret i den funktionalitet, 
der blev implementeret i forbindelse med projektet, har det ikke været anset for 
påkrævet at foretage yderligere målinger. 
 
Som nævnt har metode, grundlag og måling været drøftet med sekretariatet for 
det daværende Statens It-projektråd, som tilkendegav, at det opfyldte kravene. 
Den grad og omfang af dokumentation, som Rigsrevisionen i sin rapport forventer, 
er væsentlig mere omfattende, end hvad statens it-projektmodel lægger op til. 
UFS finder det uheldigt, at Rigsrevisionen i sin rapport bagudrettet går ud over, 
hvad der på tidspunktet for projektets gennemførelse var forventet. UFS har i tidli-
gere afgivne høringssvar til udkast til rapporten givet udtryk for ovenstående. 


