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1.

Indledning

Regeringen nedsatte i april 2009 en tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle komme med
anbefalinger til den fremadrettede gennemførelse af it-projekter i staten. Arbejdsgruppen har
bedt Ernst & Young om at gennemføre en undersøgelse af erfaringerne fra en række udvalgte it-projekter i staten. Undersøgelsen har haft til formål at identificere udfordringer og forbedringsmuligheder for it-projekter i staten gennem analyser af udvalgte projekter. Arbejdsgruppen udpegede ni projekter, som skulle indgå i analysen.
Ernst & Young har som del af undersøgelsen gennemgået relevant dokumentation modtaget
fra de respektive projekt-myndigheder og har endvidere gennemført i alt 56 kvalitative interviewmøder med centrale aktører hos projektmyndigheden, rådgivere, leverandører og øvrige
interessenter. Ernst & Young har efterfølgende gennemført analyse af de enkelte cases med
henblik på at identificere tendenser på tværs af de undersøgte caseprojekter.
Nærværende rapport sammenfatter resultaterne fra analysen af de udvalgte it-projekter og
beskriver tendenser identificeret på tværs af de forskellige projekter.

Rapporten omfatter:
Ø

En sammenfatning af de tendenser, som er observeret på tværs af projekterne (kapitel 2)

Ø

Rapportens formål og baggrund (kapitel 3)

Ø

En introduktion til undersøgelsens caseprojekter (kapitel 4)

Ø

En analyse af centrale, tværgående observationer og tendenser (kapitel 5)

Ø

En analyse af observationer og tendenser på tværs af centrale aktører (kapitel 6)

I rapporten har Ernst & Young sammenfattet en række identificerede udfordringer og vurderinger, som stammer fra centrale aktører på udvalgte projekter, der har bidraget til analysen.
Det skal således bemærkes, at de enkelte identificerede udfordringer og vurderinger ikke er
udarbejdet eller bearbejdet af arbejdsgruppen eller Finansministeriet. Det gælder for både
den samlede rapport og de bagvedliggende caserapporter.
Dataindsamlingen er foretaget i perioden juni til oktober 2009.
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2.

Sammenfatning

Denne sammenfatning opsummerer de væsentligste observationer fra undersøgelsen af itprojekter i staten og præsenterer et udtræk af den samlede rapports vigtigste konklusioner.
Undersøgelsen er gennemført for Finansministeriet, på vegne af den tværministerielle arbejdsgruppe for bedre statslige it-projekter, i perioden juni til oktober 2009 og har omfattet ni
udvalgte it-projekter. It-projekterne benævnes i denne rapport som caseprojekter. Caseprojekterne er udvalgt ud fra et mål om en bred repræsentation af statslige it-projekter i forhold
til budgetstørrelse, gennemførelsesgrad og kompleksitet.
Den danske stat har over de senere år ført en ambitiøs strategi om at bringe Danmark i front
på it-området. Dette ses blandt andet afspejlet i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi
med tilhørende anbefalinger om anvendelse af ny teknologi til at opnå effektiviseringer. I forlængelse heraf er der for de undersøgte caseprojekter generelt tale om projekter med meget
ambitiøse målsætninger, og hvor anvendelse af teknologi, der på tidspunktet for projekternes
igangsætning var ny, har tilført projekterne ekstra kompleksitet. Undersøgelsen viser da også en klar sammenhæng mellem ambitionsniveau, projektbudgettets størrelse og projektets
samlede kompleksitet.
Gennemførelsen af undersøgelsen er sket på basis af dels et desk review af relevant indsamlet projektdokumentation og dels afholdelse af interviews med udvalgte centrale aktører
fra de enkelte caseprojekter. Interviews er gennemført med udgangspunkt i dertil udviklede
spørgeguides. Undersøgelsens observationer er af flere omgange valideret med de enkelte
projektmyndigheder.
Hovedparten af de undersøgte projekter har leveret systemer der i dag er implementeret, er
velkørende og har leveret resultater i forhold til en øget digitalisering og effektivisering i staten. På trods af disse resultater er det Ernst & Young’s vurdering, at undersøgelsen identificerer og beskriver en række strategiske og styringsmæssige udfordringer, som de undersøgte caseprojekter har mødt undervejs i deres gennemførelse. Rapporten indeholder dermed
et præsentativt bud på de udfordringer, som statslige it-projekter generelt møder, og giver
endvidere konkrete bud på forbedringsinitiativer, der vil kunne tilføre statslige it-projekter stor
værdi.

2.1

Observationer

Undersøgelsen viser, at de undersøgte caseprojekter generelt er præget af omfattende udvidelser eller overskridelser af projekternes oprindelige budget og tidsramme. Dette fremgår
henholdsvis af tabel 1, hvor det enkelte projekts oprindelige og realiserede budget er præsenteret, og af tabel 2, hvor det enkelte projekts oprindelige og realiserede tidsramme er
præsenteret. Af disse tabeller fremgår det, at der for flere af de undersøgte projekter er be-
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tydelige forskelle mellem det oprindelige og realiserede budget – op til mere end 100% samt
imellem den oprindelige og den realiserede tidsplan – op til mere end 85%.
Tabel 1 – Oversigt over oprindeligt og realiseret budget
Oprindeligt budget
(mio. kr.)

Realiseret
(mio. kr.)

Procentmæssig
overskridelse

148

254

72%

NationaleTest

110,8

110,8

0%

CAP

133,7

133,7

0%

PEM

28,1

35,3

26%

CivilStraffe

80

Lukket inden færdiggørelse

-

POLSAG

153

229

50%

MiniMAKS

20,9

41,7

100%

NemKonto

80,5

73,8

-8%

BMS

47,9

34,2

-29%

SKAT

Den gennemsnitlige budgetoverskridelse/-udvidelse for de undersøgte projekter udgør 26%.
Det bør dog bemærkes, at dette ikke nødvendigvis udgør et sandt billede af de endelige
gennemsnitlige overskridelser af det oprindelige budget, idet flere projektmyndigheder ikke
har indregnet omkostninger til intern ressourceanvendelse i de leverede tal for realiserede
omkostninger samt det faktum, at flere af de undersøgte caseprojekter endnu ikke er afsluttet.
Tabel 2 – Oversigt over oprindelig og realiseret tidsramme
Oprindelig
(måneder)

Realiseret
(måneder)

Procentmæssig
overskridelse

SKAT

59

77

31%

NationaleTest

43

67

56%

CAP

38

54

42%

PEM

28

32

14%

CivilStraffe

30

Lukket inden færdiggørelse

-

POLSAG

62

72

16%

MiniMAKS

41

76

85%

NemKonto

48

53

10%

BMS

50

51

2%

Af tabel 2 ses det, at den gennemsnitlige overskridelse/-udvidelse af tidsrammen for de undersøgte projekter udgør 32%. Det bør dog bemærkes, at dette ikke nødvendigvis udgør et
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sandt billede af de endelige gennemsnitlige overskridelser af den oprindelige tidsramme, idet
flere af de undersøgte caseprojekter endnu ikke er afsluttet.
Omkring fastlæggelsen af det oprindelige budget skal det bemærkes, at undersøgelsen har
afdækket en manglende fælles opfattelse blandt projektmyndighederne af, hvad der skal
betragtes som ”det oprindelige budget”. Det skal endvidere bemærkes, at undersøgelsen har
identificeret divergens, mellem den metode som myndigheder på tværs af staten har anvendt til at identificere caseprojekternes ”oprindelige budget”. Det har i forhold til de deltagende projektmyndigheder derfor været vanskeligt entydigt at afgøre, hvad der er det oprindelige budget, og hvornår der er tale om henholdsvis budgetudvidelser eller budgetoverskridelser.
Nedenstående figur 1 og figur 2 viser en samlet oversigt over caseprojekternes udvikling i tid
og budget. Hver søjle repræsenterer et projekt, herunder dels det oprindelige budget eller
den oprindelige tidsramme og dels de efterfølgende overskridelser eller udvidelser. Farven
illustrerer, hvor i projektets faser forøgelserne er forekommet.
Det skal for både figur 1 og figur 2 bemærkes, at der for hovedparten af de undersøgte caseprojekter ikke fandtes klare faseopdelinger, hvor økonomi og tid er blevet gjort op. Fordelingen af budget- og tidsoverskridelser i forhold til Den Digitale Taskforce projektmodel er
derfor sket på basis af tilnærmede værdier. Det skal igen bemærkes, at flere af de undersøgte projekter endnu ikke er afsluttet, og at det derfor ikke har været muligt at opgøre de endelige udvidelser/overskridelser af det realiserede budget og den realiserede tidsramme.
Figur 1- Samlet oversigt over udvikling i caseprojekternes budgetramme
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BMS

Af figur 1 ses der ikke noget entydig mønster for, i hvilke projektfaser budgetudvidelserne
optræder. Dog ses der en tendens til, at udviklings- og implementeringsfasen ofte danner
grundlag for udvidelser af budgettet.
Figur 2- Samlet oversigt over udvikling i caseprojekternes tidsramme
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Af figur 2 ses det, at ingen af de undersøgte caseprojekter er gennemført indenfor rammerne
af den oprindelige tidsplan. Endvidere ses en klar tendens til, at udviklings- og implementeringsfasen ofte er kilde til betydelige skred i tidsplanen.
Ud over at analysere på projekternes overholdelse af budget og tidsramme, ville det være
interessant at undersøge om og i hvilken grad det enkelte caseprojekt – set i forhold til den
samlede investering, har tilført staten værdi og dermed et afkast af den foretagne investering.
Undersøgelsen viser dog generelt et meget begrænset fokus på at identificere, planlægge
efter, følge op på og måle den realiserede værdi af projekterne, og det har derfor ikke været
muligt at indsamle et datagrundlag, der kunne anskueliggøre om de enkelte investeringer
har tilført den ønskede værdi. Overordnet set skyldes dette, at caseprojekterne er drevet
med fokus på at udvikle selve it-løsningen og i mindre grad på, at projektet skal realisere
gevinster og dermed give staten et afkast af de investerede midler. Begrundelserne for dette
er ifølge interviewpersonerne mange, dog viser der sig på tværs af de undersøgte caseprojekter to interessante tendenser:
Ø for caseprojekter, der enten helt eller delvist omhandler udvikling eller optimering af
den grundlæggende it-arkitektur (fx SOA) eller udvikling af nye integrationssnit til
omkringliggende rand-systemer er begrundelsen, at der er tale om etablering af ny
infrastruktur, som efterfølgende forretningsprojekter skal bygge på, og at det derfor
først er ved realiseringen af disse forretningsprojekter, at investeringen i ny infrastruktur vil give et afkast.
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Ø for caseprojekter, der stadig befinder sig i udviklings- og implementeringsfasen og
derfor endnu ikke er nået til afslutnings- og evalueringsfasen er forklaringen, at der
først vil blive sat fokus på gevinstrealiseringen, når projektet er afsluttet, og det bliver
muligt at måle på realiserede gevinster.

Det er Ernst & Young’s vurdering, at undersøgelsen indikerer et klart behov for, at der i staten dels sættes fokus på gevinstrealisering som en gennemgående styrings- og ledelsesdisciplin for hele projektforløbet fra første idé og til den resulterende løsning er implementeret
og over tid har tilført værdi, og dels at gevinstrealisering får en væsentlig mere fremtrædende rolle i projekternes overordnede målstyring. Kun herved kan trusler og stigende usikkerheder omkring forventede gevinster identificeres og imødegås. Det er vigtigt, at der holdes
fokus på, om forudsætningerne for projektets værditilførsel har ændret sig således projekter,
der ikke længere forventes at tilføre et fornuftigt afkast kan lukkes i tide.

2.1.1

Budget og økonomistyring

Undersøgelsen indikerer, at der i caseprojekterne generelt har været højere fokus på løsningen og dennes funktionalitet, end der har været på projektets økonomi. Dette betyder ikke,
at de respektive projektmyndigheder ikke har haft fokus på at styre caseprojekternes økonomi, men det er tydeligt, at projektmyndighederne har drevet projekterne med fokus på løsningen. I forbindelse hermed skal det bemærkes, at kun to caseprojekter er gennemført billigere end budgetteret, to er på tidspunktet for undersøgelsens afslutning gennemført til budgettet, mens øvrige caseprojekter er gennemført dyrere. Med undtagelse af to caseprojekter
er projektmyndighedens interne tidsanvendelse dog ikke medregnet som en omkostning på
projektet. Indregnes disse omkostninger vil den gennemsnitlige udvidelse/overskridelse af
caseprojekternes budget stige.
Flere projektmyndigheder ser indgåelsen af fastpriskontrakter med leverandøren som et
stærkt værktøj til at styre økonomien og holde budgettet. Undersøgelsen viser dog, at en
forudsætning for dette er, at der udarbejdes en fuldt dækkende og dermed meget omfattende kravspecifikation således at diskussioner om, hvad der skal leveres inden for fastpriskontrakten minimeres mest muligt. I modsætning til dette betegner mange leverandører og
medarbejdere med en mere operationel rolle i projektmyndighedernes projektorganisation
fastpriskontrakterne som uegnede til it-projekter af så høj udviklingsmæssig karakter, som
det er tilfældet for hovedparten af caseprojekterne. Årsagen til dette er, at fastpriskontrakterne ifølge samme kilder vurderes som uegnede til at etablere det nødvendige samspil med
leverandøren om at udvikle den rigtige løsning. Løsninger af så høj udviklingsmæssig karakter forudsætter rum for løbende ændringer og nytænkning i samspillet med leverandøren, og
dette hæmmes, når leverandøren tvinges til at fokusere på at levere efter en fast specifikation og til en fast pris.
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En generel observation er, at de foranalyser og estimater, der ligger til grund for caseprojekternes oprindelige budgetter, ofte er upræcise og kraftigt undervurderer det forventede forbrug af tid og økonomi i projekterne. Som årsag til dette peger undersøgelsen på, at det for
så udviklingsmæssigt komplekse projekter, som der er tale om her, ikke er muligt at anvende
en projektmodel, der forudsætter, at projektets budget fastsættes på forhånd.
Undersøgelsen viser endvidere, at økonomi, ressourcer og lignende på hovedparten af caseprojekterne er styret via egenudviklede styringsværktøjer, udviklet til lejligheden.
Generelt er der på tværs af caseprojekterne meget store forskelle imellem anvendte økonomistyringsmetoder og -værktøjer, og kun i få tilfælde er disse tilpasset bedste praksis. Endvidere er detaljeringsgraden i økonomistyringen på visse caseprojekter begrænset. På basis
af disse observationer er det uden omfattende analysearbejde meget vanskeligt at etablere
gennemsigtighed i caseprojekternes økonomi og sammenligne caseprojekterne parallelt.

2.1.2

Bevillingsproces

Såfremt projekterne vedtages udenfor finansloven, og ministerierne ikke kan gennemføre
projekterne inden for egne økonomiske rammer, skal Finansudvalget søges om midler til
projekterne. Har projektmyndighederne allerede midler til at gennemføre projekterne, skal
projekter over 60 mio. kr. (var indtil 2010 50 mio. kr.) ifølge statens budgetvejledning forelægges Folketingets Finansudvalg inden igangsættelse.
Hovedparten af caseprojekterne har opnået finansiering på basis af indstillinger til Finansudvalget. Undersøgelsen indikerer, at den anvendte proces rummer flere uhensigtsmæssigheder, idet projektmyndighederne har valgt på et meget tidligt tidspunkt at afgive et første estimat på, hvad det vil koste at realisere projektet. Et estimat, der ofte udarbejdes af eksterne
rådgivere. Det tidlige estimat betragtes så senere som ”oprindelige budget”.
Da der for hovedparten af caseprojekterne er tale om meget komplekse udviklingsopgaver,
medfører denne proces, at dette første estimat – og heraf det oprindelige budget – fastlægges, før opgavens omfang og kompleksitet reelt er kendt. Ofte viser projektet sig på flere
områder vanskeligere og mere komplekst end først antaget og har derfor en tendens til at
vokse i de sene projektfaser. Undersøgelsen har vist, at ministerierne ikke føler sig forpligtede af det første estimat i en sådan grad, at det opfattes som bindende. Det vil sige, at når det
viser sig, at systemet er mere komplekst, anmodes typisk om øget budget og mere tid snarere end at tilpasse løsningen til de oprindeligt afsatte økonomiske og tidsmæssige rammer.
Mens en tidlig forelæggelse for Finansudvalget af meget præcise estimater således er uhensigtsmæssig, skal det bemærkes, at det er muligt for ministerierne indenfor de nuværende
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budgetregler at vente med at forelægge et budget for Finansudvalget, til der er modtaget
tilbud fra mulige leverandører. Dette ville med al sandsynlighed betyde, at usikkerhederne
ville være reduceret betydeligt. Et supplerende initiativ kunne være i højere grad at angive
usikkerhederne i de estimater, der fremlægges for Finansudvalget, snarere end at angive
meget præcise estimater på et tidspunkt, hvor det reelle budget endnu ikke er kendt. Sådanne usikkerheder bør være koblet til projektets risikovurdering.
Undersøgelsens gennemgang af de aktstykker, der ligger til grund for projektmyndighedernes indstilling til Folketingets Finansudvalg, har afdækket store forskelle i aktstykkernes opbygning og indhold. Som eksempel herpå kan nævnes, at:
Ø det i aktstykkerne generelt ikke er muligt at finde en nedbrydning af det budget, som
projektmyndigheden har lagt til grund for deres indstilling, og det dermed blandt andet ikke ses, om omkostninger til drift, interne ressourcer eller evt. økonomiske buffere er indregnet i budgettet.
Ø der i aktstykkerne ofte ikke er indarbejdet en beskrivelse eller kvantificering af projektets risici

2.1.3

Modenhed

På flere af caseprojekterne har manglende erfaring og parathed hos henholdsvis leverandøren og internt hos projektmyndigheden givet anledning til udfordringer. Således er der observeret store forskelle i projektmyndighedernes modenhed, og dermed parathed til at påtage
sig de respektive projekter. Typisk sker der på trods af disse store forskelle ikke en tilstrækkelig effektiv vurdering af projektmyndighedens, herunder projektorganisationens, modenhed
til at gennemføre caseprojektet. Således er der blandt caseprojekterne eksempler på, at nyetablerede projektorganisationer med begrænset erfaring har gennemført særdeles komplekse projekter, uden at dette ses afspejlet i projektets risikoanalyse eller indarbejdede buffere for økonomi eller tid.
I forhold til leverandørernes modenhedsniveau har det på flere caseprojekter dels givet udfordringer, at den løsning, som leverandøren har tilbudt, ikke har haft den fornødne modenhed, og dels at leverandørens projektorganisation ikke har kunnet levere den nødvendige
modenhed til at gennemføre projekter af så høj kompleksitet. I forbindelse hermed anfører
flere projektmyndigheder de værktøjer, der i henhold til de udbudsretslige rammer er til rådighed, som mangelfulde i forhold til effektivt at vurdere modenheden for leverandøren og
den tilbudte løsning. På et enkelt caseprojekt har man taget leverandøren og dennes løsningsmodenhed for givet, da leverandøren allerede var prækvalificeret som FESDleverandør. Et valg der – sammen med valget om at lave omfattende tilretninger til det valgte
FESD-system – senere medførte store problemer for projektmyndigheden og forsinkelser
med det resultat, at kontrakten med leverandøren måtte ophæves og projektet stoppes.
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Anvendelsen af standardiserede værktøjer og metoder til styring af caseprojekterne er svag,
og der er på tværs af de undersøgte caseprojekter ingen genbrug eller udveksling af erfaringer. Undersøgelsen viser en klar tendens til, at styringsværktøjer udvikles ad hoc til det enkelte projekt og i høj grad med assistance fra eksterne rådgivere.
På tværs af caseprojekterne viser undersøgelsen, at der hverken internt hos projektmyndighederne eller på tværs af projektmyndigheder i staten sker opsamling eller deling af erfaringer med styring af komplekse it-projekter. Således er der kun hos en enkelt projektmyndighed etableret egentlige formaliserede læringsprocesser til opsamling af erfaringer fra gennemførte projekter og anvendelse af disse i nye projekter. En væsentlig forudsætning, for at
en øget opsamling og deling af erfaringer på tværs af staten kan give værdi, er dog, at itprojekter i staten gennemføres efter mere ensartede projektmodeller, og at der anvendes
samme terminologi.
Hvad angår modenhed i de it-løsninger, der søges udviklet, er der for hovedparten af caseprojekterne tale om udvikling af skræddersyede løsninger med meget begrænset genanvendelse af løsninger eller delkomponenter tidligere udviklet i staten. For tre af caseprojekterne har der været tale om løsninger baseret på FESD-rammen, men dog med tilpasninger
på mere end 50% i forhold til den oprindelige FESD-funktionalitet.

2.1.4

Projektforankring

En række tidligere offentliggjorte redegørelser peger på, at statslige it-projekter ikke har været tilstrækkeligt forankret hos den øverste ledelse i projektmyndigheden. Denne undersøgelse viser her en klar forandring, idet hovedparten af de undersøgte caseprojekter har været forankret på højeste niveau hos projektmyndighedens ledelse. Samtidig fremgår der af
undersøgelsen en tendens til, at projektmyndighedernes ledelse ikke altid har de nødvendige værktøjer og får etableret effektive ledelsesprocesser omkring dette projektansvar. Dette
viser sig ved, at flere deltagere på projektniveau har givet udtryk for, at beslutningsprocesserne til tider har været meget lange, og nødvendige beslutninger er truffet meget sent.
Endvidere viser undersøgelsen, at ansvaret for statslige it-projekter meget sjældent er forankret der, hvor løsningen skal anvendes og værdien (effekten) af løsningen skal realiseres,
ligesom identifikationen af de arbejdsgange som løsningen skal understøtte generelt er
svag. Det er Ernst & Young’s vurdering, at disse mangler medfører følgende udfordringer:
Ø udfordringer med i tilstrækkelig grad at få involveret de brugere, der i det daglige
skal anvende løsningen, i specifikations- og designforløbet.
Ø udfordringer med, at leverandørerne ved for lidt om de respektive projektmyndigheders daglige arbejdsprocesser.
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Ø fokus på løsning frem for den værdi (effekt), løsningen skal tilføre og dermed det positive i projektets samlede Business Case.
Ø svag kortlægning af de arbejdsgange og -transaktioner, som løsningen skal understøtte.
Ø ingen fokus på ”målstyring” som et værktøj til at sikre, at Business Casen holder og
investeringen leverer et afkast.

2.1.5

Ambitiøse løsninger

Undersøgelsen indikerer en tendens til, at der generelt sigtes på at udvikle nogle meget ambitiøse og visionære it-løsninger, som projektet efterfølgende har store vanskeligheder med
at realisere. Dette bevirker, at caseprojekternes kompleksitet, omfang og varighed øges
markant, og at der i caseprojekterne dermed indarbejdes højere risici, dette specielt i forhold
til usikkerheder i budgetter og estimater samt leverandørernes evne til at levere det, som
projektmyndigheden forventer.
Specielt ses en tendens til, at projekterne starter som rene applikationsprojekter, hvor målet
er at udvikle nyt software, som kan understøtte behov for ny funktionalitet. For disse applikationsprojekter søges data fra forskellige it-systemer bragt i spil på en ny måde, hvilket afføder et behov for at udvikle et nyt integrationslag eller overgang til en serviceorienteret arkitektur. For flere af de undersøgte caseprojekter er det gennemførelse af disse integrations/arkitekturprojekter, der medfører de største udfordringer. Den primære årsag til dette er ifølge projektmyndighederne, at den teknologi (fx SOA), der blev taget i anvendelse på tidspunktet, ikke var tilstrækkelig moden. I tillæg til dette oplyser nogle projektmyndigheder, at
man på basis af videnskabsministeriets anbefalinger om anvendelse af SOA som arkitektur
for statslige it-løsninger, har følt sig stærkt tilskyndet til at anvende SOA.

2.1.6

Udbudsprocessen

Når opgaven sendes i udbud, gennemføres det inden for rammerne af EU’s udbudsdirektiv.
Undersøgelsen viser med stor tydelighed, at udbudsprocessen i sin nuværende form opfattes af såvel projektmyndigheder, leverandører og rådgivere som hæmmende for en succesfuld gennemførelse af it-projekter af høj udviklingsmæssig kompleksitet.
Som primær årsag hertil angives det, at udvikling af løsninger med en så høj grad af nytænkning og innovation forudsætter en kraftig involvering af og samspil mellem den offentlige institution og leverandøren ved såvel behovsafdækning som kravspecificering og løsningsdesign, og at dette ikke opfattes som muligt under de nuværende rammer for offentlige
udbud.
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Af samme årsag viser undersøgelsen, at det er meget vanskeligt for projektmyndigheden at
gennemføre en effektiv vurdering af leverandørens parathed til at påtage sig og løfte opgaven. Der er indikationer der peger på, at leverandørerne til tider lover mere end de i praksis
kan holde, og at disse løfter i forhold til de anvendte udbudsformer er omkostningsfrie.
Undersøgelsen viser dog også en tendens til, at projektmyndighederne ikke er helt fortrolige
med, hvilke muligheder der inden for EU’s udbudsdirektiv er for at involvere leverandørerne
på et tidligt tidspunkt, eller hvordan myndighederne helt konkret skal håndtere nyere udbudsformer såsom konkurrencepræget dialog. Det er derfor vigtigt, at der etableres tværgående
statslige processer, der sikrer opsamling og deling af erfaringer fra disse udbudsformer.
Kravspecifikationer af varierende omfang og detaljeringsgrad er på alle caseprojekter anvendt som metode til at kommunikere løsningskrav og -behov til tilbudsgivere. Ifølge projektmyndigheder, rådgivere og leverandører er meget omfattende og detaljerede kravspecifikationer ikke hensigtsmæssige, når der er tale om store komplekse it-projekter. Årsagen er,
at der er behov for nytænkning og fleksibilitet i udviklingsprocessen, hvilket besværliggøres,
hvis løsningen skal detailspecificeres på forhånd. Undersøgelsen peger klart på, at der er
behov for en generel erkendelse af, at store it-projekter ændrer sig hen ad vejen, og at der
skal være plads til at blive klogere.

2.1.7

Samspil mellem projektmyndighed og leverandør

I hovedparten af undersøgelsens caseprojekter har samarbejdet mellem projektmyndighed
og leverandør været problematisk. Samarbejdet starter som hovedregel godt, men løbende
opstår der større og større meningsforskelle. Eksempelvis oplever projektmyndigheden, at
leverandøren ikke kommunikerer åbent om projektets fremdrift, og at leverancerne ikke har
det rette kvalitetsniveau. I takt med at projektet skrider frem, opbygges der mistillid parterne
imellem, hvilket betyder, at projektmyndigheden i væsentlig grad modner og styrker deres
interne styring og overvågning af projektet.
Der er en klar tendens til, at projektmyndigheden indledningsvist overdrager en stor del af
ansvaret for kritiske projektstyringsopgaver, og at leverandørerne typisk accepterer dette
ansvar. Det medfører på flere af caseprojekterne problemer med gennemsigtigheden i leverandørens rapportering, specielt når leverandøren presses i forhold til milepæle, kvalitetsproblemer eller lignende. Resultatet af dette er, at projektmyndigheden mister overblikket
over projektet, og dermed strammer op om egen intern projektstyring.
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2.1.8

Tab af viden

Undervejs i projekterne ses der en tendens til, at projekternes fremdrift hæmmes, fordi der
forekommer tab af projektspecifik viden. Det skyldes hyppige udskiftninger blandt projektets
nøglemedarbejdere såvel som organisatoriske ændringer hos leverandør eller projektmyndighed. Når centrale nøglemedarbejdere fratræder projektorganisationen, eller leverandører
bliver opkøbt af eller fusioneret med andre virksomheder, optræder der ofte betydelige tab af
den viden og indsigt i projektet, der er opbygget. Konsekvensen af dette er, at det er både
tids- og omkostningskrævende at genfinde eller genskabe denne tabte viden. Undersøgelsen viser, at der på de undersøgte projekter generelt ikke er fokus på dette som en trussel
ved såvel den indledende risikovurdering af projektet eller den løbende risikostyring igennem
projektforløbet. Af samme årsag ses der kun på et minimum af projekterne etableret imødegående foranstaltninger, som fx ledelsesværktøjer og retningslinier for vidensdeling, processer for erfaringsopsamling og læring eller opstilling af krav til leverandører omkring projektdokumentation og øvrige initiativer til imødegåelse af videnstab.

2.1.9

Projektmodel

En række af undersøgelsens tværgående observationer og konkrete input fra projektmyndighederne peger på et behov for at gennemtænke og tilpasse den anvendte projektmodel
for statslige it-projekter.
For alle de undersøgte caseprojekter gælder det, at der ikke eksisterer et sammenhængende projektforløb fra idébeskrivelse til projektafslutning og evaluering – herunder opfølgning
på den værdi (effekt), som løsningen tilfører staten. Således er der typisk ingen eller kun en
svag sammenhæng mellem caseprojekternes indledende faser, herunder idébeskrivelsesfasen samt analyse- og planlægningsfasen, og de efterfølgende faser. Endvidere ses ansvaret
for gennemførelsen af de indledende projektfaser ofte forankret andre steder i projektmyndighedens organisation, end det er tilfældet for de efterfølgende projektfaser. Overleveringen
mellem de indledende projektfaser og de efterfølgende specifikations-, udbuds-, udviklingsog implementeringsfaser er generelt meget svag. Således er det ikke unormalt, at centrale
aktører som program- eller projektchefer ikke har kendskab til resultaterne af de indledende
faser, hvor projektets forudsætninger typisk identificeres.
Dette underbygges endvidere af det faktum, at der for ingen af caseprojekterne findes planer
for evaluering af den værdi (effekt), som projektet/investeringen har tilført.
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2.2

Observationers placering i projektforløbet

For at kunne imødekomme de observerede udfordringer og lære af de observerede succeser er det vigtigt at forstå deres natur, og hvor de optræder i caseprojekternes samlede tidsforløb.
Nedenstående ”landkort” er struktureret efter Den Digitale Taskforces projektmodel. For
overblikkets skyld er hver af de centrale observationer markeret her i forhold til, hvor de typisk optræder i et projektforløb. Landkortet er Ernst & Young’s vurdering af, hvor de forskellige udfordringer typisk optræder.
Placeringen af de centrale observationer er sket på basis af konkrete observationer. Det er
vigtigt at understrege, at her kun er tale om indikationer. Der er tale om komplekse og tæt
forbundne udfordringer, som typisk optræder og får konsekvenser i flere af projektets faser
med varierende vægt. Nogle af udfordringerne kan henføres til en enkelt fase i projektmodellen, mens andre optræder i to eller flere af modellens faser.
Figur 3 – I hvilke projektfaser optræder udfordringerne?
Observation

1. Idébeskrivelse

2. Analyse &
planlægning

3. Specifikation
& udbud

4. Udvikling &
implementering

5. Afslutning
& evaluering

1. Budget og økonomistyring
2. Bevillingsproces
3. Projektmodenhed
4. Projektforankring
5. Ambitiøse løsninger
6. Udbudsprocessen
7. Samspil mellem PM og leverandør
8. Tab af viden
9. Projektmodel

Som illustreret i figur 3 viser undersøgelsen, at flertallet af de centrale udfordringer har betydning for store dele af det samlede projektforløb. Udfordringer relateret til bevillingsprocessen, udbudsprocessen og samspillet mellem projektmyndighed og leverandør er dog typisk
afgrænset til specifikke projektfaser eller delaktiviteter i projektforløbet. For de øvrige centrale udfordringer ses der et klart behov for at statslige it-projekter for at imødekomme nogle af
de udfordringer, der optræder sent i projektforløbet, tidligt i projektforløbet får sat yderligere
fokus på:
Ø at arbejde mere intenst med systemunderstøttede budget og økonomistyringsværktøjer, som er ”linket” til den øvre porteføljestyring

16

Ø at identificere og anvendes faste processer for budget- og økonomistyring samt ledelsesrapportering
Ø at der i de tidlige faser foretages en mere indgående vurdering af såvel projektmyndighedens interne, som den nedsatte projektorganisations modenhed – herunder erfaring, metoder, værktøjer etc. i forhold til kompleksiteten af det forestående projekt
Ø at der udover en høj ledelsesforankring også sker en klar forankring af ansvaret for
projektmål og – delmål samt for realiseringen af den værdi som det forventes at projektet og dermed investeringen vil tilføre staten
Ø en bedre nedbrydning af projekterne i mindre delprojekter og anvendelse af moden
teknologi
Ø en øget anvendelse af standardløsninger og genanvendelse af løsninger på tværs af
staten
Ø en øget fokus på dokumentation og opsamling af viden og erfaring til imødegåelse af
videnstab til eksterne rådgivere, udskiftning af centrale aktører eller ved opkøb eller
fusion af valgte leverandører
Ø opgørelse af status og overlevering af viden fra en projektfase til en næste
Ø udarbejdelse af en fælles projektmodel, der vil øge gennemsigtigheden med statslige it-projekter, muliggøre sammenligning af statslige it-projekter, muliggøre samarbejde og ressourcedeling på tværs af statslige projektmyndigheder samt anvendelse
af den projektmodel der er bedst egnet til det pågældende projekt.
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3.

Formål og baggrund for denne rapport

3.1

Baggrund og formål

Baggrund
Mange statslige it-projekter oplever væsentlige problemer i form af budgetoverskridelser,
tidsoverskridelser og manglende målopfyldelse. Dette er blandt andet blevet dokumenteret
af Rigsrevisionen, som i december 2008 offentliggjorde en beretning (2/2008), der peger på
en mangelfuld styring i fem statslige it-projekter.
Regeringen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan
styringen af statslige it-projekter kan forbedres. Arbejdsgruppen består af medlemmer fra
Finansministeriet (formand), Skatteministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finansministeriet varetager funktionen som sekretariat for arbejdsgruppen.
Som led i dette arbejde er Ernst & Young blevet anmodet om at gennemføre en undersøgelse af ni udvalgte statslige it-projekter. Undersøgelsen er gennemført i perioden juni til oktober 2009 og har bestået dels af kvalitative interviews med de aktører der til daglig arbejder
med de udvalgte it-projekter og dels af en indsamling af en række faktuelle oplysninger om
de enkelte projekter, eksempelvis budgettal, dokumentation fra styregruppemøder mm.
Formål
Nærværende rapport har til formål at redegøre for de centrale observationer, tendenser og
mønstre, som er identificeret på tværs af de undersøgte it-projekter. Observationerne omfatter både udfordringer og succeser set over caseprojektets samlede forløb fra idébeskrivelse
til projektets løsning er sat i drift og afkastet af forventede effekter og gevinster kan måles.
De identificerede observationer og tendenser omfatter først og fremmest de observationer
og tendenser, som aktørerne selv oplyser, de har mødt i arbejdet på deres respektive projekter. Derudover er observationer og tendenser, som Ernst & Young har identificeret på basis
af indikationer og sammenstilling af informationer fra de forskellige aktører og projekter, også
beskrevet. Det vil i rapporten fremgå, hvilke observationer, der er indsamlet fra interviewpersoner, hvilke der er sammenstillet af Ernst & Young ud fra underbyggende indikationer, og
hvad der udelukkende er baseret på Ernst & Young’s vurdering. Det skal bemærkes, at formålet med denne undersøgelse ikke har været, at gennemføre en revision af de ni udvalgte
projekter.
Endelig er formålet med rapporten at sammenfatte erfaringer om, hvordan de identificerede
udfordringer bedst imødekommes og håndteres fremover. Denne læring vil først og fremmest tage afsæt i de gode eksempler, som interviewpersonerne har fremhævet fra egen
praksis, samt de involverede aktørers idéer og forslag til læringspunkter vedrørende, hvor18

dan de enkelte udfordringer bedst kan håndteres fremadrettet. Disse læringspunkter illustreres endvidere ved aktørernes bud på, hvad der efter deres mening har været de største succeser ved gennemførelsen af de forskellige projekter. Forslag indsamlet fra interviewpersoner vil endeligt blive suppleret med Ernst & Young’s anbefalinger til den fremadrettede organisering og styring af it-projekter i staten.
Det skal bemærkes, at det ikke har indgået som en del af undersøgelsens mål at foretage en
revision eller kontrol af den information og de udsagn som er indsamlet ved afholdelse af
interviews eller ved gennemgang af indsamlet dokumentation for projektet.

3.2

Undersøgelsens metode

Undersøgelsen er baseret på en analyse af ni statslige it-projekter. De enkelte projekter er
udvalgt i samarbejde med Finansministeriet. De primære udvælgelseskriterier har sikret, at
der har været en spredning på udvalgte faktorer: ressortministerium, budgetstørrelse samt
gennemførelsesgrad – både igangværende og afsluttede projekter. Alle undersøgte projekter
indeholder samtidig et betydeligt element af udvikling. Det har ikke været et kriterium, at projektet skulle have oplevet særlige problemer, eller at projektet ikke måtte have oplevet problemer.
Følgende projekter indgår i undersøgelsen:
Ø

MiniMAKS - Kort-og Matrikelstyrelsen

Ø

NemKonto - Økonomistyrelsen

Ø

POLSAG - Rigspolitiet

Ø

CivilStraffe - Domstolsstyrelsen

Ø

CAP - Fødevareministeriet

Ø

PEM - Lægemiddelstyrelsen

Ø

NationaleTest - Undervisningsministeriet

Ø Systemmodernisering (fase I) - SKAT
Ø Battle Management Systems - Forsvaret
For PEM projektet skal det bemærkes, at undersøgelsen har omfattet både RS-projektet
(ReceptServer) og PEM-projektet (Personlig Elektronisk Medicinprofil), idet disse projekter er
tæt integreret og gennemført i umiddelbar forlængelse af hinanden.
Undersøgelsen af de ni projekter er foregået vha. to forskellige metodiske tilgange:
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Først er der indsamlet en række faktuelle oplysninger om hvert projekt, eksempelvis oplysninger om budgetter, målsætninger, organisering, styringsdokumenter fra projektet mm.
Dernæst er der gennemført en række interviews med personer, som har haft centrale roller
på de udpegede caseprojekter. For hvert projekt er der i det omfang det har været muligt
gennemført interviews med:
Ø

Medarbejdere fra de enkelte ansvarlige projektmyndigheder

Ø

Projektejer

Ø

Programleder

Ø

Projektleder

Ø

Projektdeltager

Ø

Projektets interessenter

Ø Repræsentanter for leverandør(er) og rådgiver(e)
De i alt 56 interviewmøder er gennemført som semistrukturerede interviews. For at sikre at
hvert interview er blevet gennemført på en fyldestgørende måde, er der udarbejdet en spørgeramme, som har været underinddelt efter tre spor – budget og økonomistyring, udbuds-,
kontrakt og leverandørstyring samt organisering. Spørgerammen dækker centrale aspekter
ved projekternes etablering og gennemførelse. Hvert interview har typisk taget en til to timer.
Efterfølgende har interviewpersonerne modtaget interview til godkendelse, og deres eventuelle ændringsønsker til indholdet er indarbejdet i referatets endelige version. Dernæst er der
med udgangspunkt i de validerede interviewreferater og den fremsendte projektdokumentation for hvert af de undersøgte projekter udarbejdet en caserapport, som sammenfatter analysens resultater på projektniveau. Caserapporten er herefter fremsendt til projektmyndigheden til kommentering og godkendelse. Projektmyndighedens ændringsønsker til indholdet er
indarbejdet i caserapporternes endelige version. Dog har Ernst & Young for hvert fremsat
ændringsønske foretaget en vurdering af, om projektmyndighedens ændringsønsker er understøttet af data for de enkelte projekter.
Det skal bemærkes, at undersøgelsen af POLSAG projektet har afveget fra den beskrevne
analyseproces, idet projektmyndigheden har bedt om mulighed for at tilpasse interviewreferater af flere omgange.
På basis af de validerede og samlede caserapporter er der gennemført en omfattende kodning af alle detailobservationer i en analysemodel, som klarlægger, hvilke detailobservationer der optræder på hvilke caseprojekter, og fra hvilke aktører disse detailobservationer er
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indsamlet. Denne analysemodel og caserapporterne danner grundlaget for den endelige
rapport.
Forholdet mellem undersøgelsens delelementer, caserapporter og den endelige rapport er
illustreret i figur 4 nedenfor.

Figur 4 - Undersøgelsens elementer

Workshop

Endelig rapport
Samtlige
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En række observationer fra Ernst & Young’s analyse af den indsamlede projektdokumentation har vist, at det for det enkelte caseprojekt kan være vanskeligt at afgøre, hvad der er det
”oprindelige budget”. Det skyldes, at projektmyndighedernes fremgangsmåde for udarbejdelse af budgetter for økonomi og tid dels er forskellig og dels afviger fra Den Digitale Taskforces projektmodel. Det første komplette budget foreligger eksempelvis ofte først efter analyse- og planlægningsfasen, hvor budgettet udarbejdes. For nogle caseprojekter udgør det
budget, der foreligger ved første indstilling til Folketingets Finansudvalg det ”oprindelige
budget” (hvilket oftest sker i forbindelse med specifikations- og udbudsfasen, men tidspunktet kan variere). På andre caseprojekter findes mere end et aktstykke fra før aftalen med leverandøren blev indgået og projektets udviklingsfase blev påbegyndt. Her er der en tendens
til, at projektmyndigheden betragter det budget, der fremgår af det aktstykke, som ligger tættest på datoen for underskrivelsen af leverandørkontrakten, som det ”oprindelige budget”. I
forlængelse heraf skal det dog bemærkes, at de undersøgte caseprojekter alle er igangsat
før det for statslige myndigheder i 2008 blev obligatorisk at udarbejde business cases for alle
projekter over 10 mio. kr.
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I nærværende undersøgelse er caseprojekternes ”oprindelige budget” og ”oprindelige tidsplan” opgjort efter følgende metode. For caseprojekter, der fra starten har været forelagt finansudvalget er projektets ”oprindelige budget” og ”oprindelige tidsplan” identificeret på basis af projekternes første forelæggelse for finansudvalget. For øvrige caseprojekter er projektets ”oprindelige budget” og ”oprindelige tidsplan” identificeret på basis af projektets første
interne forelæggelse.
En undtagelse herfor er dog caseprojektet NationaleTest, hvor der efter udarbejdelsen af det
første aktstykke og første fremlæggelse for finansudvalget skete en betydelig politisk ændring af projektets omfang og forudsætninger. For NationaleTest er projektets ”oprindelige
budget” og ”oprindelige tidsplan” identificeret på basis af den første forelæggelse af budget
og tidsplan for finansudvalget, efter projektet blev ændret.
For de undersøgte projekter indeholder rapporten henholdsvis oprindelige og realiserede tal
for såvel budget som tidsramme. Her skal det for caseprojekter som endnu ikke er afsluttet
bemærkes, at der med ”realiserede” tal er tale om forventede realiserede tal ved projektets
forventede afslutning.
Som anført ovenfor viser undersøgelsen store forskelle i de budgetmodeller, der på tværs af
de undersøgte projekter er anvendt til at nedbryde og følge op på projekternes budget. I undersøgelsen er der ved gennemgang af modtaget dokumentation for projekternes budget
vurderet på følgende parametre:
Ø

om nedbrydningen af budgettet i delposter er sket i henhold til statens vejledning til
business case model for offentlige digitaliseringsprojekter fra 2007

Ø

om der løbende igennem projektets forløb og specielt ved overgang fra en projektfase til en ny, er sket opgørelse af realiserede omkostninger og justering af forventede
totale omkostninger for de enkelte budgetposter

Ø om der er anvendt og sket opdatering af usikkerhedsfaktorer for budgetposter, og
om der er sammenhæng mellem disse og den seneste opdaterede risikovurdering
Undersøgelsen har endvidere haft fokus på anvendte styringsdiscipliner for værdirealisering
og forandringsledelse, og om disse har været anvendt aktivt igennem caseprojekternes samlede forløb fra idébeskrivelse, til projektets løsning leverer det forventede afkast.
Som en del af undersøgelsen blev der den 28. oktober 2009 afholdt en workshop i Finansministeriet med deltagelse af repræsentanter fra de involverede projektmyndigheder. Formålet med workshoppen var at diskutere udvalgte centrale observationer fra den tværgående
analyse af caserapporterne.
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På workshoppen præsenterede Ernst & Young syv udvalgte centrale observationer, som
herefter blev vurderet af projektmyndighederne ud fra, hvor stor en negativ påvirkning de har
på statslige it-projekters succes, samt projektmyndighedernes egen evne til at påvirke disse
observationer i positiv retning. De udvalgte centrale observationer udgjorde:
Ø

Bevillingsprocessen

Ø

Modenhed

Ø

Projektforankring

Ø

Ambitiøse løsninger

Ø

Udbudsprocessen

Ø

Samspil mellem projektmyndighed og leverandør

Ø

Tab af viden

På workshoppen var der blandt deltagerne bred enighed om validiteten af de præsenterede
centrale observationer, og de deltagende projektmyndigheders vægtning af observationernes betydning for statslige it-projekters succes lå fra middel til høj. Endvidere viste workshoppen en bred enighed om at der fra projektmyndighedernes egen side kunne gøres meget for at påvirke disse observerede udfordringer i positiv retning. Ud over valideringen af de
præsenterede centrale observationer bidrog de deltagende projektmyndigheder med forslag
til forbedringsinitiativer, som kunne mindske eller helt imødegå nogle af de identificerede
udfordringer.

3.3

Rapportens opbygning

Samlet set udgør denne rapport et katalog over centrale observationer, herunder de udfordringer og succeser, som projektmyndighederne oplever i forbindelse med planlægningen og
gennemførelsen af it-projekter i staten. Endvidere omfatter rapporten eksempler på god
praksis identificeret i de enkelte caseanalyser samt interviewpersonernes idéer og forslag til
forbedringer.
Rapporten indledes i kapitel 4 med en præsentation af de ni deltagende caseprojekter samt
en kort introduktion til det enkelte projekts formål og væsentligste udviklingspunkter i forhold
til tid og budget.
I kapitel 5 beskrives ni centrale overordnede observationer og understøttende detailobservationer og der redegøres for, hvilken betydning den enkelte observation har for de udfordringer, de statslige it-projekter oplever.
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I kapitel 6 præsenteres tværgående observationer på aktørniveau på tværs af de enkelte
projekter. I kapitlet redegøres for observerede tendenser på tværs af interviewpersonernes
roller og organisatoriske niveau.
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4.

Introduktion til de undersøgte projekter

4.1

Introduktion

Det følgende kapitel indeholder en kort præsentation af de ni projekter, der indgår i denne
rapport. Projektpræsentationen indeholder en kort beskrivelse af projektets formål, en oversigt over det faktiske tidsforløb, en illustration af udviklingen i forventet tid og budget i forhold
til det oprindelig estimerede, en oversigt over projekternes væsentligste ændringer – årsagerne hertil og påvirkningen på økonomi og tidsplaner samt en oversigt over projektets leverandører.

4.2

MiniMAKS

MiniMAKS-projektet blev igangsat af Kort- og Matrikelstyrelsen i juni 2002. Formålet var at
etablere nye matrikulære basissystemer og et elektronisk arkiv hos Kort- og Matrikelstyrelsen. Nye matrikulære basissystemer skulle medvirke til at udbygge mulighederne for digital
forvaltning i udstykningsprocessen samt til at modernisere de matrikulære basissystemers
teknologi, så risikoen ved systemnedbrud blev minimeret, og fleksibiliteten med hensyn til
tilretning og udbygning blev øget. Endvidere skulle etableringen af de nye basissystemer
medvirke til en øget effektivisering. Projektet blev afsluttet april 2009, hvor systemet blev
endeligt overdraget til drift i KMS. Der resterer på dette tidspunkt dog stadig opgaver omkring den afsluttende projektevaluering og effektvurdering. Projektforløbet er illustreret ved
en tidslinje i nedenstående figur 5.
Figur 5 – Tidslinje for MiniMAKS-projektet
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Den Digitale Taskforce - Projektmodel

Kilde: ”Tidslinie MiniMAKS-projektet” af 8. juni 2009 indgår i bilagsmaterialet udleveret af projektmyndigheden.

I henhold til overordnet projektplan af 31. oktober 2002 udgør projektets oprindelige forventede budget 13,5 mio. kr. Ifølge projektmyndigheden og budgetoversigt for MiniMAKS projektet af 26. april 2005 blev det oprindelige budget i forbindelse med gennemførelse af udbudsproces dog justeret til 20,9 mio. kr. Projektets oprindelige, samlede budget var således 20,9
mio. kr. og det endeligt realiserede forbrug er 41,7 mio. kr., eksklusiv omkostninger til interne
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ressourcer. I figurerne nedenfor er projektets udvikling inden for budget og tid illustreret. Interne ressourcer er ikke er medtaget i oversigten. Dette skyldes at projektmyndigheden ikke
har oplyst det realiserede forbrug af interne ressourcer. Ud over oprindeligt budget og oprindelig tidsplan illustrerer figurerne, hvor eventuelle udvidelser finder sted i forhold til Den Digitale Taskforce’s projektmodel. Figurerne viser at de væsentligste overskridelser af både
budget og tidsplan, i forhold til det planlagte, er sket i udviklings- og implementeringsfasen.
Figur 6 – Udvikling i budget for MiniMAKS-projektet
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Figur 7 – Udvikling i tid for MiniMAKS-projektet
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Specifikation Udvikling og Afslutning og
og udbud implementering evaluering

Nedenstående tabel viser de væsentligste ændringer og årsagerne hertil i forhold til tid og
budget.
Tabel 3 – Væsentligste ændringer på MiniMAKS-projektet
Tidspunkt

Oktober 2002
April 2005

Forventet samlet
budget for projektet*
13,5 mio. kr.
20,9 mio. kr.

Forventet færdiggørelsestidspunkt for projektet
Februar 2006
Maj 2006

December 2005

24,2 mio. kr.

Oktober 2006

April 2007

39 mio. kr.

September 2007

Juli 2008

41,7 mio. kr.

September 2008

April 2009

41,7 mio. kr.

April 2009

Kommentarer

2002-budgettet var baseret
på et estimat. Revideret
budget er baseret på forventet kontraktsum.
Kontrakt indgået med leverandør.
Budgetoverskridelse skyldes ændringsforslag, følgeomkostninger til projektledelsen, datakonvertering
mm.
Budgetoverskridelse skyldes ændringsforslag, driftstest, sagskonvertering mm.
Endelig overdragelse af
projektet til drift i KMS

* Eksklusive omkostninger til interne ressourcer.

Nedenstående tabel illustrerer projektmyndighedens anvendelse af leverandører fordelt over
hele projektets løbetid.
Tabel 4 – Leverandører tilknyttet MiniMAKS-projektet
Leverandør

IBM (1)
Rambøll Management

Rolle

Periode tilknyttet projektet

Hovedleverandør til gennemførelse af teknisk løsning.
Rådgivning vedrørende
kravspecifikation og udbud.
Evaluering af tilbuddenes
SOA-del.
Faglig og it-teknisk evaluering af tilbud og leverancer.

April 2005 –
September 2004
– april 2005
Januar 2005 –
april 2005

Fase tilknyttet projektet
Fra udvikling og implementering til dags dato.
Specifikation og udbud.

Sidste halvdel af specifikation
og udbud.
Faglige eksperter
Fra sidste halvdel af specifikaJanuar 2005 –
mv.
tion og udbud til dags dato.
September 2004
Fra specifikation og udbud til
Kammeradvokaten Juridisk bistand.
–
dags dato.
(1) IBM er hovedleverandør for et konsortium, der omfatter følgende underleverandører: Intergraph, og
NIRAS. Underleverandørernes rolle er dels faglig udvikling og kvalitetssikring, dels it-mæssig bistand.
SOA Network
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4.3

NemKonto

NemKonto-systemet blev igangsat af Økonomistyrelsen i 2002. NemKonto er et udbetalingssystem, som formidler betalinger fra hele den offentlige sektor til borgere og virksomheder i
Danmark via CPR- og CVR-numre. Systemet indebærer, at alle borgere og virksomheder i
Danmark skal udpege en konto, som de ønsker penge fra det offentlige indbetalt på. Formålet med NemKonto-systemet er at sikre, at alle offentlige udbetalinger kan foregå elektronisk
i form af konto-til-konto-udbetalinger. Hermed aflastes borgere og virksomheder såvel som
det offentlige for en række administrativt besværlige arbejdsgange knyttet til udbetalingsformer som kontantudbetalinger og udbetalinger med checks. NemKonto-systemet var fuldt
implementeret i slutningen af 2006. Projektforløbet er illustreret ved en tidslinje i nedenstående figur 8.
Figur 8 – Tidslinje for NemKonto-projektet

Projektets oprindelige, samlede budget var 80,5 mio. kr. og det endeligt realiserede forbrug
er 73,8 mio. kr. I figurerne nedenfor er projektets udvikling inden for budget og tid illustreret.
Ud over oprindeligt budget og oprindelig tidsplan illustrerer figurerne, hvor eventuelle overskridelser finder sted i forhold til Den Digitale Taskforce’s projektmodel.
Figur 9 – Udvikling i budget for NemKonto-projektet
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Figur 10 – Udvikling i tid for NemKonto projektet
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Den eneste væsentlige ændring i forhold til projektets tids- og budgetramme var, at udviklings- og implementeringsfasen i juli 2005 blev forlænget med tre måneder, således at den
blev afsluttet den 1. januar 2006 i stedet for den 1. oktober 2005.
Nedenstående tabel illustrerer projektmyndighedens anvendelse af leverandører fordelt over
hele projektets løbetid.
Tabel 5 – Leverandører tilknyttet NemKonto-projektet
Leverandør

Rolle

KMD(1)

Hovedleverandør af
teknisk løsning.

1. juli 2004 -

Kammeradvokaten

Juridisk bistand.

2003 – 2005

Deloitte
KPMG
PWC

Advice
CSC

Periode tilknyttet
projektet

Assistance i forbindelse
med udbudsforretning.
Rådgivning i forbindelse
med idébeskrivelsen.
Rådgivning vedrørende
system- og sikkerhedstest.
Rådgivning i forbindelse
med informationskampagne.
Assistance i forbindelse
med test af it-løsninger.

Fase tilknyttet projektet
Udvikling og implementering samt
afslutning og evaluering.
Fra idébeskrivelse til specifikation
og udbud.

2004

Specifikation og udbud.

2004

Idébeskrivelse.

2004

Analyse og planlægning samt specifikation og udbud.

2004-2005

Fra analyse og planlægning til udvikling og implementering.

2005

Udvikling og implementering.

Fra analyse og planlægning til afslutning og evaluering.
(1) KMD anvendte en række underleverandører til projektet, herunder PBS (til indsamling af kontooplysninger), Advice (til informationskampagne) og CapGemini (til udvikling af it-løsninger).
Andre (2)

2004-2006

(2) Øvrige leverandører omfattede Accenture, BEC/Multidata, IBM, PLS Rambøll og VM-Data.
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4.4

POLSAG

POLSAG-sagsbehandlingssystemet er en del af det udviklings- og moderniseringsprogram
for politiets it-systemer, som i juni 2008 blev iværksat af Rigspolitiet i forbindelse med flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for 2004-2006. POLSAG blev udviklet som erstatning for det tidligere sagsbehandlingssystem POLSAS. I flerårsaftalen for 2004-2006
blev det fastlagt, at POLSAG i videst muligt omfang skulle baseres på de fællesoffentlige
standarder for elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD). Etableringen af POLSAG
er en nødvendig forudsætning for blandt andet politiets udviklings- og moderniseringsprogram fra flerårsaftalen. Udviklings- og moderniseringsprogrammet fastsætter, at politiets itsystemer skal forbedres og moderniseres med henblik på at sikre en bedre og mere effektiv
politibetjening. Initiativerne omfatter, ud over sagsbehandlingssystemet POLSAG, et nyt personaleadministrativt informationssystem, etablering af e-mail og internetadgang i hele politiet, anskaffelse af it-udstyr til efterforskningsmæssige formål samt en opgradering af sikker1

heden og forbedring af driftsaktiviteten i politiets it-systemer. POLSAG er endvidere tænkt
som et ændringsparat system, som kan ændres i takt med, at fx kredsreformen stiller krav
om ændret systemunderstøttelse af sagsbehandling. Systemet er endnu ikke sat i drift. Projektforløbet er illustreret ved en tidslinje i nedenstående figur 11.
Figur 11 - Tidslinje for POLSAG projektet
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Projektets oprindelige, samlede budget pr. 4. januar 2005 var 153,0 mio. kr. og det forventede endeligt realiserede forbrug er 229,0 mio. kr. I figuren nedenfor er projektets udvikling
inden for budget og tid illustreret. Ud over oprindeligt budget og oprindelig tidsplan illustrerer
figurerne, hvor eventuelle overskridelser finder sted i forhold til Den Digitale Taskforce’s projektmodel. Budgettet er blevet udvidet i idébeskrivelsesfasen og udviklings- og implementeringsfasen.

1

Flerårsaftale for politiet, 2004-2006.
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Figur 12 – Udvikling i budget for POLSAG-projektet
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Figur 13 – Udvikling i tid for POLSAG-projektet
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Nedenstående tabel viser de væsentligste ændringer og årsagerne hertil i forhold til tid og
budget.
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Tabel 6 – Væsentligste ændringer på POLSAG-projektet
Tidspunkt

Ændring i budget
for projektet

Medio POLSAG’s implementeringsfase

*

Forventet færdiggørelsestidspunkt for projektet
Juni 2011

Løbende over perioden 2007-2011

35,2 mio.kr.

*

Sep./okt. 2008

*

Maj 2010

Sep./okt. 2008

*

Juni 2010

Sep./okt. 2008

*

Juni 2011

Kommentarer

Udrulning forlænget grundet
behov for yderligere tid til
organisatorisk udrulning.
Øgede udgifter i forbindelse
med lovgivning og politireform.
Udskydelse af overtagelsesprøve.
Udskydelse af startdato for
pilot i første kreds.
Udskydelse af slutdato for
udrulning til alle kredse

* Ikke oplyst af Politiet.

Nedenstående tabel illustrerer projektmyndighedens anvendelse af leverandører fordelt over
hele projektets løbetid.
Tabel 7 – Leverandører tilknyttet POLSAG-projektet
Leverandør
PA Consulting Group

Devoteam
PLS Rambøll Management

Boston Consulting Group
Gartner Group

CSC
ScanJour

Rolle
Rådgivning jf. foranalyse og behov samt vurdering af relevante
fælles ESDH-systemer.
Projektledelsesassistance.
Rådgivning jf. udarbejdelse af
foranalyse og behov.
Rådgivning jf. foranalyse og behov samt vurdering af relevante
fælles ESDH-systemer.
Eksternt review af POLSAGprogrammet.
Rådgivning jf. estimering af omkostningerne ved implementering
af løsningen.
Teknisk leverandør.
Leverandør af ESDH-løsningen
Capita.
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Fase tilknyttet projektet
Fra idébeskrivelse til udvikling og
implementering.

Fra idébeskrivelse til analyse- og
planlægning.
Idébeskrivelse.

Udvikling- og implementering
Analyse- og planlægning.

Fra analyse- og planlægning til
udvikling- og implementering.
Fra analyse- og planlægning til
udvikling- og implementering.

4.5

CivilStraffe

Domstolsstyrelsen besluttede ultimo 2004 at udskifte styrelsens forskellige civil/straffesystemer i Danmarks Domstole med ét fælles system, der ville kunne anvendes på tværs af
de individuelle domstole. Domstolstyrelsen vurderede, at de daværende DSI-baserede itsystemer langt fra var tidssvarende, og at de eksisterende systemer dermed ikke kunne
danne basis for den fremtidige it-udvikling. Målet med indførelsen af et nyt civil/straffesystem
var således at effektivisere domstolenes sagsbehandling ved at indføre digital sagsbehandling og kommunikation. Projektet blev aldrig færdiggjort, idet systemudviklingen efter aftale
med leverandøren blev aflyst i december 2007 efter en længerevarende periode med forsinkelser og manglende leverancer. Projektforløbet er illustreret ved en tidslinje i nedenstående
figur 14.
Figur 14 – Tidslinje for CivilStraffe-projektet
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Projektets oprindelige, samlede budget pr. 10. januar 2006 var 80,0 mio. kr. Da projektet
blev lukket inden færdiggørelse, er det realiserede forbrug ikke relevant. I figurerne nedenfor
er projektets udvikling inden for budget og tid illustreret. Ud over oprindeligt budget og oprindelig tidsplan illustrerer figurerne, hvor eventuelle overskridelser finder sted i forhold til Den
Digitale Taskforce’s projektmodel.
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Figur 15 – Udvikling i budget for CivilStraffe-projektet
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Figur 16 – Udvikling i tid for CivilStraffe-projektet

marts 2010

Lukket uden f ærdiggørelse
oktober 2008
80%
juni 2007

januar 2006

september 2004
Oprindelig Idebeskrivelse
varighed hele
projektet

Analyse og Specifikation og Udvikling og Afslutning og
planlægning
udbud
implementering evaluering

Nedenstående tabel viser de væsentligste ændringer og årsagerne hertil i forhold til tid og
budget.
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Tabel 8 – Væsentligste ændringer på CivilStraffe-projektet
Tidspunkt

Marts 2006

Forventet færdiggørelsestidspunkt for projektet
Marts 2007

Forventet samlet
budget for projektet
80 mio. kr.

Marts 2007

Marts 2009

80 mio. kr.

December 2007

Projektet blev stoppet

Domstolsstyrelsen
får refunderet størstedelen af udlæggene til projektet.

Kommentarer

Efter overskridelsen af den
første leverancedeadline
forskydes den oprindelige
tidsplan med 3 måneder.
I et aktstykke af 13. marts
2007 oplyses det, at den
oprindelige tidsplan forskydes 14 måneder, og at løsningen nu først forventes
klar til idriftsættelse i 2009 i
stedet for 2008.
Leverandør og projektmyndighed vedtager i fællesskab at terminere projektet.

Nedenstående tabel illustrerer projektmyndighedens anvendelse af leverandører fordelt over
hele projektets løbetid.
Tabel 9 – Leverandører tilknyttet CivilStraffe-projektet
Leverandør

Devoteam
Kammeradvokaten
Software Innovation (1)
Gartner Group

Rolle
Teknisk og organisatorisk/forretningsmæssig rådgiver.
Juridisk rådgiver.
Tekniske leverancer/løsning.
Review af projektet.

Periode tilknyttet
projektet
Sep. 2004 – jan.
2008
3. kvartal
2005
Jan. 2006 – jan.
2008
Apr. 2007 – jun.
2007

Fase tilknyttet projektet
Fra 2. halvdel af analyse og
planlægning til og med udvikling og implementering.
Sidste del af specifikation og
udbud.
Udvikling og implementering.
Udvikling og implementering.

DSI Data

Tekniske leverancer/løsning.

*

*

CSC

Tekniske leverancer/løsning.

*

*

Teknisk og organisatorisk/forretningsmæssig rådgi*
*
ver.
Managementkonsulentydelser
Øvrige
*
*
samt juridisk rådgivning.
* Ikke oplyst af Projektmyndigheden.
(1) Realiseret forbrug til Software Innovation i denne tabel omfatter alene omkostninger til ittjenesteydelser. Derudover har Domstolsstyrelsen købt et system af Software Innovation i forbindelse
med ophørsaftalen for projektet til ca. 3 mio. kr.
Accenture
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4.6

CAP – Common Agricultural Policy

EU vedtog i efteråret 2003 en reform af landbrugsstøtteordningerne under den Fælles Landbrugspolitik, som trådte i kraft i Danmark 1. januar 2005. I Danmark er det Fødevareministeriet, FødevareErhverv, som administrerer reformen. Med henblik på at afklare de it-mæssige
implikationer af EU's reform af landbrugsstøtteordningerne tog FødevareErhverv i 2004 kontakt til to konsulentvirksomheder, som i to uafhængige konsulentrapporter konkluderede, at
FødevareErhverv med de daværende systemer løb en betydelig risiko for overtrædelse af
EU-lovgivningen på grund af manglende vedligeholdelse af systemerne samt ustabil drift.
Formålet med CAP-projektet er derfor at udvikle en ny it-arkitektur, der i højere grad kan understøtte nye arbejdsgange samt sikre en korrekt implementering af de administrative EUregler, som understøtter reformen af landbrugsstøtteordningerne. Derudover er det også et
mål at indføre et fleksibelt, moderne og serviceorienteret rammesystem til administration af
FødevareErhvervs øvrige udbetalingsordninger. Projektforløbet er illustreret ved en tidslinje i
nedenstående figur 17.
Figur 17 – Tidslinje for CAP-projektet
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8. apr. 2008
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Idebeskrivelse

Analyse & planlægning

Specifikation & udbud

Udvikling & implementering

Afslutning og evaluering

Den Digitale Taskforce - Projektmodel

Tabel 10 viser projektets budget og realiserede forbrug ved projektets afslutning, nedbrudt
på væsentligste delposter. Som det fremgår af tabellen er de væsentligste udgifter blevet
anvendt på leverandør af teknisk løsning samt rådgivning. Projektmyndigheden har ikke oplyst tal for forventet realiseret forbrug, ved projektets afslutning.
Projektets oprindelige, samlede budget pr. 22. maj 2006 opgjort i pris- og lønindeks for 2009
var 133,7 mio. kr. og det forventede endeligt realiserede forbrug er 133,7 mio. kr. Projektmyndigheden har ikke fremlagt et budget nedbrudt på væsentligste delposter. I figurerne
nedenfor er projektets udvikling inden for budget og tid illustreret. Ud over oprindeligt budget
og oprindelig tidsplan illustrerer figurerne, hvor eventuelle overskridelser finder sted i forhold
til Den Digitale Taskforce’s projektmodel.
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Figur 18 – Udvikling i budget for CAP-projektet
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Figur 19 – Udvikling i tid for CAP-projektet
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Specifikation Udvikling og Afslutning og
og udbud implementering evaluering

Nedenstående tabel viser de væsentligste ændringer og årsagerne hertil i forhold til tid og
budget.
Tabel 10 – Væsentligste ændringer på CAP-projektet
Tidspunkt

Forventet samlet
budget for projektet

22. maj 2006

131,5 mio. kr. (133,7
mio. kr. i PL for
2009)
133,7 mio. kr.

31. maj 2007
22. september
2008

133,7 mio. kr.

Forventet færdiggørelsestidspunkt for projektet
Juni 2008

Kommentarer

Januar 2009

Aktstykke 142, indeholdende PL-regulering.
Det viser sig, at fase 1 er
forsinket. Fase 2, udvikling
af arealsystem, ser dog
stadig ud til at holde tidsmæssigt, ifølge statusrapporteringen.

2. kvartal 2009

Første aktstykke og estimat efter foranalysen.

Nedenstående tabel illustrerer projektmyndighedens anvendelse af leverandører fordelt over
hele projektets løbetid.
Tabel 11 – Leverandører tilknyttet CAP-projektet
Leverandør

Rolle

PA Consulting Group

Kvalitetsrådgivning i forhold
til at understøtte styrelsen i
anvendelse af Prince2metoden. Rådgivning i forhold til funktionel kravsspecifikation. Review af projektet.
Udarbejdeslse af budgetanalyse og business case. Rådgivning i forhold til teknisk
kravsspecifikation til udbuddet.
Review.

Devoteam Fisher &
Lorentz

PwC

Periode tilknyttet projektet
Primo 2004 –

Fase tilknyttet til projektet

Primo 2004 –
medio 2006

Fra idébeskrivelse til spe-

Primo 2008

Udvikling og implemente-

Hele projektforløbet

cifikation og udbud

ring
Kammeradvokaten

Juridisk ekspertise i forhold
til udbudsregler.

Medio 2006 –

Fra udbudsforløb, kontraktindgåelse, udvikling
og implementering til dags
dato

Ementor/Topnordic
/Atea/Traen (Samme
kontrakt ”ejes” af
forskellige virksomheder i forløbet)
Atkins

Systemudvikling

Medio 2006 –

Fra udvikling og implementering til dags dato

Systemudvikling

Primo 2008 –
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Fra 2. halvdel af udvikling
og implementering til dags
dato.

4.7

PEM – Personlige elektroniske medicinprofiler

Lægemiddelstyrelsens formål med Medicinprofilen var at skabe et kvalitetssikringsværktøj,
som kunne give klinikerne et overblik over patienters medicinering. Det var vigtigt at vælge
en stabil og hurtig elektronisk løsning med høj tilgængelighed og korte svartider samt troværdige og opdaterede oplysninger. Projektet blev igangsat i februar 2003, og løsningen
blev aftalt som en webbaseret løsning, som skulle give adgang til medicinoplysningerne for
borgere, sundhedspersoner og apoteker. Det er hensigten, at oplysningerne i medicinprofilen skal anvendes bredere og mere i fremtiden. Der er derfor siden 2006, hvor systemet gik i
drift, arbejdet videre med at forbedre funktionerne i medicinprofilen, således at både hospitals- og lægepraksissystemer kan integrere medicin- og ordinationsoplysninger fra et fælles
nationalt register. Systemintegrationen vil i fremtiden blive leveret gennem Det Fælles Medicinkort (FMK), som vil anvende oplysninger, som i dag findes i medicinprofilen, suppleret
med yderligere relaterede oplysninger om borgerens lægemiddelanvendelse. Projektforløbet
er illustreret ved en tidslinje i nedenstående figur 20.
Figur 20 – Tidslinje for PEM-projektet
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Den Digitale Taskforce - Projektmodel

Som illustreret i figur 21 var projektets oprindelige, samlede budget pr. 1. december 2003
28,1 mio. kr. og det endeligt realiserede forbrug er 35,3 mio. kr. Projektmyndigheden har
imidlertid ikke leveret information om i hvilke projektfaser udvidelsen/overskridelsen af budgettet er opstået.
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Figur 21 – Udvikling i budget for PEM-projektet
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Nedenfor er projektets udvikling i tid illustreret. Ud over oprindeligt forventede tidsramme
illustrerer figuren, hvor eventuelle overskridelser finder sted i forhold til Den Digitale Taskforce’s projektmodel. Tidsplanen er blevet udvidet i udviklings- og implementeringsfasen

Figur 22 – Udvikling i tid for PEM-projektet
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projektet

Nedenstående tabel viser de væsentligste ændringer og årsagerne hertil i forhold til tid og
budget.
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Tabel 12 – Væsentligste ændringer på PEM-projektet
Tidspunkt
Maj 2006

Forventet færdiggørelsestidspunkt for projektet
Implementering rykkes

Forventet samlet budget for projektet
Ikke oplyst af Lægemiddelstyrelsen.

Kommentarer
En årsag til, at tidsrammen ændres, er ifølge projektmyndigheden, at en interessent anvender
politisk dialog for at få tilgodeset
sit behov i projektet.

Nedenstående tabel illustrerer projektmyndighedens anvendelse af leverandører fordelt over
hele projektets løbetid.
Tabel 13 – Leverandører tilknyttet PEM-projektet
Leverandør
Devoteam

Rolle
Ekstern rådgiver vedrørende
udbudsforretning, projektrapportering mv.

Periode tilknyttet projektet
Fra udgangen af analyse- og planlægning til
udgangen af afslutning- og evaluering.

IBM (DM-Data og
Acure)
Gartner Group

Teknisk leverandør (drift).

Udvikling- og implementering.

Ekstern rådgiver vedrørende
midtvejsevaluering.

Udvikling- og implementering.

Rambøll Management
Progrator

Ekstern rådgiver vedrørende
audit af VANS.
VANS leverandør.

Afslutning- og evaluering.

Kammeradvokaten

Juridisk bistand.

Fra analyse- og planlægning.

4.8

Udvikling- og implementering samt drift.

NationaleTest

Baggrunden for indførelse af NationaleTest var blandt andet fornyelsen af folkeskoleloven i
2002 samt anbefalinger fra OECD om at udvikle et testsystem til måling af elevers faglige
fremskridt. Projektet blev igangsat af Undervisningsministeriet i august 2003, og formålet er
at fremme og styrke evalueringskulturen på grundskoleområdet med særlig fokus på folkeskolen. I 4. kvartal 2004 ændres projektet dog væsentligt, idet projektets mål ændres fra at
tests skal være papirbaserede til at tests skal være it-baserede. Der er tale om en løsning,
som skolerne kan anvende vederlagsfrit, og som består af it-baserede test samt artikler om
andre former for evalueringsværktøjer. Med undtagelse af, at den enkelte folkeskoleelev skal
gennemføre ti obligatoriske test i forskellige fag mellem 2. og 8. klasse, stilles skolerne frit i
forhold til, hvorvidt de ønsker at benytte de testværktøjer, som projektet stiller til rådighed.
Systemet er endnu ikke sat i drift. Projektforløbet er illustreret ved en tidslinje i nedenstående
figur 23.
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Figur 23 – Tidslinje for projektet NationaleTest

Projektets oprindelige budget før ændringen fra papirbaserede til it-baserede tests var 21
mio. kr. Efter beslutning om udvikling af it-baserede tests og senere indstilling om udbud på
udvikling af 10 tests d. 21. marts 2005, fremlægges internt hos projektmyndigheden et budgetskøn på 68,7 mio. for de samlede udgifter til at fremme evalueringskulturen i folkeskolen.
Efter igangsætning af en første udbudsrunde, der afsluttes uden ordretildeling på grund af
behov for revurdering af den tidsmæssige og økonomiske ramme, og modtagelse af tilbud
fra COWI og Schultz hæves budgettet yderligere til 110,8 mio. kr. og forelægges herefter
Folketingets Finansudvalg ved aktstykke 191 af 16. maj 2009. I det følgende er projektets
udvikling inden for budget og tid illustreret. Ud over oprindeligt budget og oprindelig tidsplan
illustrerer figurerne, i hvilke projektfaser eventuelle overskridelser har fundet sted set i forhold til Den Digitale Taskforce’s projektmodel.
Figur 24 – Udvikling i budget for projektet NationaleTest
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I figur 24 fremgår budgetudviklingen for NationaleTest totale projektforløb. Projektets omfang
blev i væsentlig grad ændret, da det blev besluttet at NationaleTest skulle omfatte udvikling
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af it-baserede og ikke papirbaserede test. På grund af denne beslutning og den deraf betydelige ændring af projektets omfang, tager denne rapport udgangspunkt i budget på 110,8
mio. kr. forelagt Folketingets Finansudvalg d. 16. maj 2009 som projektets oprindelige budget.
Figur 25 – Udvikling i tid for projektet NationaleTest
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I
figur 25 fremgår udviklingen i tid for NationaleTest projektets samlede forløb, ligesom den
anførte udvikling i projektets tidsramme på henholdsvis 24% for specifikations- og udbudsfasen samt 27% for udviklings- og implementeringsfasen tager udgangspunkt i det totale tidsforløb. Projektets omfang blev i væsentlig grad ændret, da det blev besluttet at NationaleTest skulle omfatte it-baserede og ikke papirbaserede test. På grund af denne beslutning og
den deraf betydelige ændring af projektets omfang, tager denne rapport udgangspunkt i
tidspunktet for denne beslutning – november 2004 som projektets startdato.
Nedenstående tabel viser de væsentligste ændringer og årsagerne hertil i forhold til tid og
budget.
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Tabel 14 – Væsentligste ændringer på projektet NationaleTest
Tidspunkt

Forventet samlet
budget for projektet (1)

Forventet færdiggørelsestidspunkt for
projektet

Kommentarer

Marts

21 mio. kr.

December 2007

27 mio. kr.

December 2007

Det oprindelige budgetskøn fra Undervisningsministeriet var baseret på, at de nationale test skulle foregå som papirbaserede
test.

Ukendt

December 2007

68,7 mio. kr.

December 2007

Juni 2006

110,8 mio. kr.

Juli 2009

Oktober

110,8 mio. kr.

Juli 2010

110,8 mio. kr.

Juli 2010

2004
August
2004
4. kvartal
2004
Marts
2005

Første udbud afbrydes i oktober 2005, hvilket ifølge projektmyndigheden skyldes, at
markedet ikke kan levere inden for den
oprindelige budgetramme. Projektbudgettet
udvides herefter på baggrund af de indhentede tilbud i forbindelse med andet udbud.
Projektet forlænges med en pilotfase for at
sikre, at testene fungerer, som de skal,
inden de gøres obligatoriske.
På baggrund af erfaringerne fra pilotfasen
besluttes det at tage testene i brug som
obligatoriske test fra foråret 2010.

2008
September

Projektets mål ændres fra at tests skal være papirbaserede til at tests skal digitaliserede.
Da det vedtages, at de nationale test skal
digitaliseres, udvides budgettet.

2009

(1) De angivne beløb for projektets samlede budgetsum dækker over afsatte puljemidler til fremme af
evalueringskultur i folkeskolen. De nationale test er omfattet af puljemidlerne, men der er i budgetrammen også inkluderet midler, der ikke direkte vedrører projektet NationaleTest, men som falder ind under samme målsætning. Derfor er projektets reelle budget mindre end de bevilgede 110,8 mio. kr.

Nedenstående tabel illustrerer projektmyndighedens anvendelse af leverandører fordelt over
hele projektets løbetid.
Tabel 15 – Leverandører tilknyttet projektet NationaleTest
Leverandør

Rolle

COWI

Hovedleverandør til gennemførelse af teknisk løsning.
Udvikling af login-løsning
samt support til skoler
Rådgivning vedrørende itløsningen, udbud og styring
af projektet
Faglig og it-teknisk evaluering af leverancer.
Juridisk bistand.

Uni-C
Devoteam

Faglige eksperter
mv.
Kammeradvokaten

Periode tilknyttet
projektet
Juli 2006 –

Fase tilknyttet projektet

Marts 2005 –

Fra specifikation og udbud
til dags dato.
Fra specifikation og udbud
til dags dato.

April 2005 –

Maj 2007 –
Marts 2005 –
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Fra udvikling og implementering til dags dato.

Fra afslutning og evaluering til dags dato.
Fra specifikation og udbud
til dags dato.

4.9

Systemmodernisering i SKAT (fase 1)

Baggrunden for systemmoderniseringen i SKAT var dels en beslutning i regeringens Økonomiudvalg om modernisering af SKATs systemer, dels at alle styrelsens it-systemer skulle
sendes i udbud fra 2004/05 over en syv-årig periode i henhold til et direktiv fra EU (direktiv
2004/18/EF, ”Udbudsdirektivet”). Dette direktiv stiller krav om, at drifts-, udviklings- og vedligeholdelsesopgaven vedrørende større it-systemer, som varetages af eksterne leverandører, skal sendes i udbud. I den forbindelse blev der i november 2002 lavet en analyse af, om
der samtidig var behov for at gennemføre en modernisering af systemerne.
Analysen viste, at de eksisterende systemer udgjorde en dyr og ufleksibel platform. Dette
skyldtes blandt andet, at styrelsens systemarkitektur gennem tre årtier var vokset til en anseelig størrelse med mere end 100 it-systemer af varierende størrelse og kompleksitet. Derudover var behovet for informationsudveksling mellem interne systemer og styrelsens eksterne systemer vokset. Hver snitflade var typisk blevet udviklet som en specialudviklet programkodestump i begge de systemer, der kommunikerede. Dette havde medført betydelige
udviklingsmæssige udfordringer, idet en ændring i ét system medførte et behov for også at
ændre i alle omkringliggende rand-systemer, hvilket gjorde det dyrt, risikabelt og tidskrævende at etablere, ændre og teste de stadigt voksende snitflader mellem systemerne. Formålet med systemmoderniseringsprojektet er at gøre det varigt hurtigere, billigere og sikrere
at gennemføre forandringer i it-systemerne, hvilket skal understøtte effektivisering og øget
service i SKATs serviceleverancer til borgere og virksomheder, når systemet kommer i drift.
Projektforløbet er illustreret ved en tidslinje i nedenstående figur 26.
Figur 26 – Tidslinje for projektet Systemmodernisering i SKAT (fase 1)

Projektets oprindelige, samlede budget pr. 17. maj 2004 var 133,0 mio. kr. opregnet til 148
mio. kr. for 2009 pris- og lønindeks og det endeligt realiserede forbrug er 254,0 mio. kr. Projektmyndigheden har ikke fremlagt et budget nedbrudt på væsentligste delposter. Nedenfor
er projektets udvikling inden for budget og tid illustreret. Ud over oprindeligt budget og oprindelig tidsplan illustrerer figurerne, i hvilke projektfaser eventuelle overskridelser har fundet
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sted set i forhold til Den Digitale Taskforce’s projektmodel. Som det fremgår af figur 27 er
budgettet primært blevet udvidet i specifikations- og udbudsfasen.
Figur 27 – Udvikling i budget for projektet Systemmodernisering i SKAT (fase 1)
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Figur 28 – Udvikling i tid for projektet Systemmodernisering i SKAT (fase 1)
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Nedenstående tabel viser de væsentligste ændringer og årsagerne hertil for tid og budget.
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Tabel 16 – Væsentligste ændringer for projektet Systemmodernisering i SKAT (fase 1)
Tidspunkt

Forventet samlet budget for
projektet
133 mio. kr.
(opregnet til 148
mio. kr. for 2009
PL)

Forventet færdiggørelsestidspunkt for
projektet

Kommentarer

4. kvartal 2007

Udfordringer med rekruttering påvirker konsulent- og uddannelsesudgifterne.

Aug. 2005

166 mio. kr.

4. kvartal 2007

Marts
2006

231 mio. kr.

4. kvartal 2007

Februar
2007

237 mio. kr.

1. kvartal 2008

April 2007

243 mio. kr.

2. kvartal 2008

September
2007

246 mio. kr.

2. kvartal 2008

December
2007

248 mio. kr.

2. kvartal 2008

April 2008

248 mio. kr.

4. kvartal 2008

Juni 2008

254 mio. kr.

4. kvartal 2008

Nødvendige ændringer til it-løsninger.

September
2008

254 mio. kr.

1. kvartal 2009

Leverandørens manglende forvaltningsleverancer forskyder slutdatoen for ”eService”.

Februar
2009

254 mio. kr.

2. kvartal 2009

Leverandørens manglende forvaltningsleverancer forskyder slutdatoen for ”eService”.

Maj 2004

Der er alene tale om en stigning i udgifterne på
den del af budgettet, der er påvirket af tilbuddet fra leverandøren.
Projektet forlænges, hvilket skyldes, at leverandøren må have ekstra tid til at færdiggøre
leverancerne.
Projektet forlænges, hvilket skyldes, at leverandøren må have ekstra tid til at færdiggøre
leverancerne.
Der er brug for yderligere ændringer i projektmyndighedens eksisterende systemer og tilkøb
af et nyt softwareprodukt.
Der er brug for yderligere ændringer i projektmyndighedens eksisterende systemer samt
behov for yderligere konsulentbistand i forbindelse med forsinkelserne.
Nødvendige ændringsanmodninger skal integreres, hvilket betyder, at slutdatoen for ”eService” forrykkes.

Note. Tallene er ekskl. udgifter til drift og vedligeholdelse.

Nedenstående tabel illustrerer projektmyndighedens anvendelse af leverandører fordelt over
hele projektets løbetid.
Tabel 17 – Leverandører tilknyttet projektet Systemmodernisering i SKAT (fase 1)
Leverandør

Rolle

Periode tilknyttet
projektet
April 2006 –

CSC

Fase tilknyttet projektet

Hovedleverandør til gennemFra udvikling og impleførelse af teknisk løsning.
mentering til dags dato.
GartnerGroup
Analyse med henblik på digi- 2002/2003
Idébeskrivelse.
talisering på skatteområdet.
Deloitte
Bl.a. opbygning af programDevoteam (1)
organisation
*
*
eService/RapLet.
Faglige eksperter
Faglig og it-teknisk evalue*
*
mv.
ring af leverancer.
Note 1: Det er oplyst, at en til -to konsulenter har været tilknyttet projektet under hele projektforløbet.
*Ikke oplyst af projektmyndigheden.
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4.10 Battle Management System
Battle Management System (BMS) er en del af hærens anskaffelse af C3I-systemer (Command, Control, Communications and Intelligence). Overordnet set er BMS et system, der
anvendes til udveksling af informationer på kamppladsen, og BMS udgør derfor kun en lille
del af det samlede C3I-projekt. I henhold til aktstykke 39 af 15. november 2005 udgør C3Iprojektet samlet set anskaffelse og implementering af en række systemer til et samlet budget
2

på 813 mio. kr. . Heraf udgør det samlede budget til BMS-projektet i henhold til den overordnede projektplan 48 mio. kr.

3

BMS’ formål er at bidrage til forbedret informationsudveksling ved indsatte enheder, forbedre
vilkårene for taktisk planlægning samt tilvejebringe en fælles, tidsnær opfattelse af den taktiske situation på de lavere taktiske niveauer fra køretøjsniveau til afdelingsniveau. BMS skal
dermed medvirke til at øge effekten af Hærens kapaciteter.
Idégrundlaget bag projektet har været undervejs siden Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets
ordning 2005-2009. I perioden herfra og til november 2005 gennemføres idébeskrivelse og
analyse og planlægning. I november 2005 igangsættes udbud, og der ansøges gennem et
aktstykke om en samlet bevilling på 813 mio. kr. fordelt over årene 2005-2009. BMSprojektet forventedes på daværende tidspunkt at forløbe frem til maj 2009. Denne oprindelige deadline blev dog ikke nået. Det skyldtes ifølge Forsvarskommandoen en forsinkelse af
en softwareopdatering. Det forventes, at BMS-systemet skal rulles ud til 1000 køretøjer, men
der findes dog endnu ikke nogen plan for, hvornår eller hvordan dette skal foregå. Udrulningen af systemet er ved denne rapports udarbejdelse således stadig ikke igangsat. Projektforløbet er illustreret ved en tidslinje i nedenstående figur 29.

Figur 29 – Tidslinje for projektet Battle Management System i Forsvarskommandoen

2

Aktstykke 39 af 15. november 2005, s. 1.

3

Battle Management System (BMS), overordnet projektplan – 2006-12.

48

Projektets oprindelige, samlede budget pr. 15. november 2005 var 47,9 mio. kr. og det endelige realiserede forbrug er 34,2 mio. kr. Projektmyndigheden har ikke fremlagt et budget
nedbrudt på væsentligste delposter.
Figur 30 – Udvikling i budget for projektet Battle Management Systems i Forsvaret
60
50
-29 %

40
30
20
10
0
Oprindeligt
budget hele
projektet

Idebeskrivelse

Analyse og
planlægning

Specifikation og Udvikling og
udbud
implementering

Afslutning og
evaluering

Figur 31 – Udvikling i tid for projektet Battle Management Systems i Forsvaret

2%

november 2009

juli 2008

februar 2007

oktober 2005

juni 2004
Oprindelig Idebeskrivelse Analyse og
varighed hele
planlægning
projektet

Specifikation Udvikling og Afslutning og
og udbud implementering evaluering

Nedenstående tabel viser de væsentligste ændringer i tid og budget samt årsagerne hertil.
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Tabel 18 – Væsentligste ændringer for BMS-projektet i Forsvarskommandoen
Tidspunkt

Forventet samlet
budget for projektet

Forventet færdiggørelsestidspunkt for projektet

Kommentarer

15. februar 2007 - 3.
september 2007

47,9

Medio 2008

Manglede projektleder og
økonomisk sagsbehandler
fra handelsafdelingen,
hvilket gjorde, at udbudsforretningen ikke kunne
gennemføres.

Leverandørforsinkelse
(2,5 mdr.) + en Field
Acceptance Test (FIAT-test), der ikke blev
bestået. Planlægning
og gennemførelse af
ny FIAT gav i alt 4,5
mdr. forsinkelse

Ingen ændringer

Forsinkelse fra 19. juni
2009 - 30. oktober 2009

BMS bestod ikke FIAT 24.
august 2009 - 28. august
2009.
Ny FIAT afviklet 5. oktober
2009 - 9. oktober 2009,
godkendt rapport forventes klar den 30. oktober
2009. Sker dette betragtes BMS som leveret.

Nedenstående tabel illustrerer projektmyndighedens anvendelse af leverandører fordelt over
hele projektets løbetid.
Tabel 19 – Leverandører tilknyttet BMS projektet
Leverandør

Rolle

Systematic
Software
Engineering
A/S (50% af
kontraktsum
med leverandører)
Terma A/S
(50% af den
samlede
kontraktsum
med leverandører)
GateHouse
A/S

Periode
tilknyttet
projektet

Budget pr. 1. december 2006
(mio. kr., 2009-pl)

Leverandør af software.

14. juli
2008

Ifl. kontrakt jf. 3.4 (ingen ekstrabetalinger).

Leverandør af kommunikations- og interoperabilitetsprotokoller, der sikrer, at systemet kan arbejde sammen
med andre kommunikationssystemer, Hæren anvender
til kommunikation.
Konsulent med speciel kompetence i netværksbaserede
kommunikationssystemer.

14. juli
2008

Ifl. kontrakt jf. 3.4 (ingen ekstrabetalinger).

Ifl. kontrakt jf.
3.4 (ingen
ekstrabetalinger).

2005 2009

Konsulentydelse (en
person fra 2005 - 2009
efter behov, styret og
ordret løbende af projektlederen). Typisk
ordret i kr. 300.000 ud
fra en beskrevet opgave på projektet.
*

Konsulentydelse
(en og samme
person fra 2005
- 2009 efter behov, styret og
ordret løbende
af projektlederen).
*

KammeradJuridisk bistand.
vokaten
* Ikke oplyst af projektmyndigheden

*
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Realiseret forbrug pr. 4. juni
2009 (mio. kr.,
2009-pl)
Ifl. kontrakt jf.
3.4 (ingen
ekstrabetalinger).

4.11 Oversigt over projekternes budget, tid og finansiering
Nedenstående er en samlet oversigt over undersøgte caseprojekters udvikling i budgettet.
Hver søjle repræsenterer et caseprojekt og dets oprindelige budget. Den blå farve illustrerer
det oprindelige budget for hele projektet. Er der forekommet budgetforøgelser i løbet af projektet, illustrerer farverne, inden for hvilken fase forøgelsen er identificeret. Det er typisk i
udviklings- og implementeringsfasen, at budgettet udvides.
Figur 32 – Udvikling i projekternes forventede budget (mio. kr.)
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BMS

Endvidere ses i tabel 20 en samlet oversigt over de i rapporten anskuede oprindelige budgetter, det realiserede budget og den procentuelle udvidelse/overskridelse for det enkelte
projekt. Som det fremgår af tabellen har SKAT, MiniMaks og NationaleTest haft de største
budgetoverskridelser, relativt til deres oprindelige budget. Det bør dog bemærkes i denne
sammenhæng, at SKAT, NationaleTest, CAP og Battle Management System endnu ikke er
afsluttet, og at omkostninger til anvendelse af interne ressourcer ikke er indregnet i de realiserede omkostningstal leveret fra flere projektmyndigheder.
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Tabel 20 – Oversigt over oprindeligt og realiseret budget
Oprindeligt
budget*
(mio. kr.)

Realiseret
(mio. kr.)

Procentmæssig
overskridelse

Gennemførelsesgrad**

148

254

72%

Igangværende

NationaleTest

110,8

110,8

0%

Igangværende

CAP

133,7

133,7

0%

Igangværende

PEM

28,1

35,3

26%

Afsluttet

CivilStraffe

80

Lukket inden færdiggørelse

-

Lukket før færdiggørelse

POLSAG

153

229

50%

Igangværende

MiniMAKS

20,9

41,7

100%

Afsluttet

NemKonto

80,5

73,8

-8%

Afsluttet

BMS

47,9

34,2

-29%

Igangværende

SKAT

*Det oprindelige budget er for caseprojekter finansieret via aktstykker jf. tabel 19 fastlagt ud fra projektmyndighedens første indstilling til Folketingets Finansudvalg. For caseprojektet NationaleTest er
det oprindelige budget dog fastlagt ud fra projektmyndighedens første indstilling til Folketingets Finansudvalg, efter at projektets formål blev ændret til digitale tests.
Budgettal er opgjort på dato for udarbejdelse af caserapport for det enkelte projekt – det vil sige september 2009

I nedenstående figur 33 fremgår en samlet oversigt over undersøgte caseprojekters udvikling i tidsrammen. Hver søjle repræsenterer et projekt og den oprindelige tidsramme. Er der
forekommet forskydninger af tidsrammen i løbet af projektet, illustrerer farverne, inden for
hvilken fase forskydningen er identificeret. Det er typisk i udviklings- og implementeringsfasen, at tidsrammen udvides.
Figur 33 – Udvikling i projekternes tidsramme (antal år)
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BMS

Endvidere ses i tabel 21 – oversigt over oprindelig og realiseret tidsramme en samlet oversigt over den oprindelige tidsramme, den realiserede tidsramme og den procentuelle forøgelse.
Tabel 21 – Oversigt over oprindelig og realiseret tidsramme
Oprindelig

Realiseret

Procentmæssig

(måneder)

(måneder)

overskridelse

SKAT

59

77

31%

NationaleTest

43

67

56%

CAP

38

54

42%

PEM

28

32

14%

CivilStraffe

30

POLSAG

62

72

16%

MiniMAKS

41

76

85%

NemKonto

48

53

10%

BMS

50

51

2%

Lukket inden færdiggø-

-

relse

I tabel 22 nedenfor ses en oversigt over finansieringsformen for de enkelte caseprojekter.
Hovedparten af caseprojekterne er finansieret via aktstykke.
Tabel 22 – Oversigt over finansiering
Finansieret via aktstykke
SKAT

4

NationaleTest

4

CAP

4

PEM

4

CivilStraffe

4

POLSAG

4

(4)*

4
(Via interne driftsmidler)
4
(Via lovhjemmel på Finansloven)

MiniMAKS
NemKonto
BMS
*

Anden finansiering

4

Projektet er frem til afslutning af udbudsrunde to finansieret via projektmyndighedens interne
driftsmidler.
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5.

Centrale observationer

På basis af interviews med personer fra både projektmyndigheder, interne/eksterne brugere,
rådgivere og leverandører samt desk review af indsamlet projektdokumentation er der identificeret ni centrale, tværgående observationer på de undersøgte projekter.
Fælles for de centrale observationer er, at de af interviewpersonerne er vurderet som værende af stor betydning for projekters udfald. Observationerne omfatter både udfordringer,
styrker og anbefalinger til caseprojekterne, men med primær fokus på udfordringer. Udfordringerne giver ofte anledning til, at projekterne ikke når de fastlagte succeskriterier, herunder tidsplan og budget eller at løsningerne ikke opfylder brugernes forventninger. Styrkerne
derimod er initiativer eller gennemførte aktiviteter, som af interviewpersonerne eller Ernst &
Young vurderes at have mindsket eller imødegået udfordringer eller tilført projektet værdi.
De ni centrale observationer er understøttet af et antal understøttende detailobservationer,
der repræsenterer identificerede udfordringer såvel som identificerede styrker. I de uddybende delkapitler vil fokus være på interviewpersonernes oplevelser af disse udfordringer og
styrker. Her beskrives de detailobservationer, der ligger til grund for de centrale observationer, og det specificeres her nærmere, hvilke af caseprojekterne den enkelte detailobservation er relevant for. Kriteriet for relevans er, at én af interviewpersoner fra caseprojektet har
nævnt det som en udfordring.
Som udgangspunkt er det kapitlets hovedformål at viderebringe interviewpersonernes betragtninger. Det vil derfor tydeligt fremgå, hvilke observationer der er Ernst & Young’s betragtninger.

De centrale observationer er:
1. Budget og økonomistyring: Organisatorisk forankring af ansvaret for caseprojekternes
økonomi samt prioriteringen og realiseringen af økonomiske mål. Der redegøres for observationer omkring anvendte værktøjer og modeller til opgørelse og rapportering af projekternes økonomi. På caseprojekterne har det generelt været en udfordring at estimere
projektets omkostninger præcist, samt at skabe tilstrækkelig transparens i økonomien til
at det kan lade sig gøre at planlægge og styre den hensigtsmæssigt.
2. Bevillingsproces: Nuværende proces fra identifikation af caseprojekternes idégrundlag
til tidlig estimering af projekternes budget og tidsplan og forelæggelse af projektet for Finansudvalget.
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3. Modenhed: Caseprojekternes modenhed samt vurdering af såvel projektmyndighedens
som projektets organisatoriske parathed til at gennemføre projektet og betydningen heraf for projekternes forløb, udfordringer og succeser.
4. Projektforankring: Ledelsesmæssig og organisatorisk forankring af caseprojekterne
samt placering af ansvaret for projektets målsætninger.
5. Ambitiøse løsninger: Caseprojekternes ambitionsniveau og anvendelsen af ny teknologi og betydningen heraf for anvendte estimater og projekternes design og udviklingsforløb.
6. Udbudsprocessen: Specifikation af løsningskrav i udbudsmaterialet og den manglende
eller begrænsede mulighed for i praksis at gennemføre forhandlinger med leverandørerne om den ”rigtige” løsningsmodel.
7. Samspil mellem projektmyndighed og leverandør: Det praktiserede samspil og den
anvendte styringsform mellem projektmyndighed, leverandør og eksterne rådgivere –
herunder fokus på tilstrækkelighed og forskelle mellem leverandører og projektmyndigheders modenhed og dennes betydning for samarbejdet, leverandørernes modenhed og
professionalisme til at løfte det pågældende projekt, effektiviteten i den praktiserede styring af leverandøren og rådgiveres rolle og ansvar i projektet.
8. Tab af viden: Tab af central viden og indsigt i caseprojekternes historik er en central
udfordring for gennemførelsen af it-projekter i staten. Denne udfordring opstår, når der
enten sker udskiftninger blandt projektets centrale aktører hos både leverandøren og
projektmyndigheden, eller når organisatoriske ændringer hos projektmyndigheden eller
leverandøren påvirker projektorganisationen.
9. Projektmodel: Anvendte projektmodeller på de undersøgte caseprojekter og deres tilstrækkelighed og anvendelighed på it-projekter af høj udviklingsmæssig kompleksitet.
Der redegøres for ensartetheden og sammenligneligheden mellem anvendte projektmodeller og observerede udfordringer og succeser i forbindelse hermed.

55

5.1

Budget og økonomistyring

Budget og økonomistyring refererer til estimering, planlægning, budgettering og kontrol samt
den følgende forankring og styring af caseprojekternes økonomi. Det omfatter således både
organisation, processer og teknologi.

5.1.1

Fremstilling af observation for budget og økonomistyring

Generelt er der på caseprojekterne meget stor fokus på den faglige del af projektet, der på
næsten alle caseprojekter er blevet vægtet højere end økonomien. Til trods for at mange af
caseprojekterne har oplevet udfordringer på budget- og økonomisiden, eksempelvis i form af
budgetudvidelser undervejs i projektet, er det dog ikke økonomistyringen, der er blevet oplevet som den største udfordring hos projektmyndighederne.

Udfordringen på dette område kan opsummeres under følgende hovedoverskrifter:
Ø Faglig fokus, frem for økonomisk
Ø Overholdelse af estimater for økonomi og tid
Ø Mangel på transparens i projektets økonomi
Faglig fokus, frem for økonomisk
Projektmyndighederne mener typisk, at systemets funktionalitet er af så kritisk betydning for
succesen, at det tiltrækker det meste af projektledelsens fokus. Det medfører et mindre fokus på om økonomien overholdes. Årsagerne til, at funktionaliteten opfattes som mere central end økonomistyringen, varierer.
En årsag er den proces, der ligger forud for igangsættelsen af de enkelte projekter. Flere af
projekterne er drevet af politiske visioner, lovgivningsændringer eller af nye lovgivningsinitiativer. En anden årsag til, at der ikke er lige så stort fokus på økonomien som på løsningen,
kan være retssikkerhedsmæssige overvejelser, eller at systemfejl medfører så store konsekvenser - politisk og økonomisk - at investeringsomkostningerne forekommer mindre sammenlignet med en situation, hvor løsningen ikke virker. På et caseprojektet, der har til formål
at implementere en løsning til håndtering af EU-tilskud, vurderede projektmyndigheden eksempelvis, at de omkostninger, som fejl i systemet vil medføre i form af tilbagebetalinger til
EU, ville være så omfattende, de ville være meget dyre sammenlignet med det, der koster at
udvikle systemet.
Implikationen af det faglige fokus kan imidlertid være, at budgetterne overskrides mere end
det der er påkrævet for at sikre en tilfredsstillende løsning.
En anden årsag er, at størstedelen af projekterne styres med henblik på at holde den bevilgede økonomiske ramme, mere end de styres af effektiviseringspotentialer. Det kan angives
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som naturligt, at der er fokus på, at projekterne ikke overskrider budgetrammen, men undersøgelsens observationer viser med undtagelse af to caseprojekter, at ingen er gennemført til
en lavere pris end den bevilgede økonomiske ramme – kun højere.
Overholdelse af estimater for økonomi og tid
Jævnfør ovenfor har mange caseprojekter oplevet budgetudvidelser undervejs. Mange af
caseprojekterne er styret af fastpriskontrakter, hvilket ifølge flere interviewpersoner har medvirket til at holde budgettet. Fastpriskontrakten er, ifølge interviewpersoner på ledelsesniveau
fra projektmyndighedernes på caseprojekterne CAP, PEM og NationaleTest, et stærkt værktøj til at holde projektets økonomi inden for estimaterne.
En forudsætning for dette er dog, at kravspecifikationen er dækkende, således at leverandøren ikke kan forlange flere penge for tilføjelser eller ændringer af eksisterende krav. Nogle
leverandører har i denne forbindelse nævnt, at fastpriskontrakten har påført dem større økonomiske omkostninger end forventet og i flere tilfælde underskud, fordi budgetudvidelserne i
forhold til udviklingen af løsningen er blevet leverandørernes ansvar. Dette er tilfældet for
leverandører til projekterne CAP og CivilStraffe. Modsat mener interviewpersoner fra mange
leverandører og en del projektmyndigheder på et mere operationelt niveau, at fastpriskontrakterne er direkte uegnede til udviklingsprojekter af denne karakter, fordi de er så vanskelige at estimere omfanget af. Der er derfor blandede opfattelser af fastpriskontraktens anvendelighed. Dette behandles nærmere i delkapitel 5.6.
Mange interviewpersoner fra projektmyndigheder, rådgivere og leverandører angiver endvidere det forberedende arbejde i de indledende projektfaser som en væsentlig kilde til budgetoverskridelser. En del henviser til, at de oprindelige budgetestimater har været for optimistiske. Nogle interviewpersoner mener, at dette skyldes en overoptimisme hos projektmyndighederne selv og hos de tilknyttede rådgivere. Andre mener, at de oprindelige budgetter er
for optimistiske på grund af et budgetmæssigt pres fra Finansministeriet.
Igen mener andre, at en årsag til budgetudvidelserne er, at løsningens scope ændrer sig
undervejs i projektet og efter at budgettet er godkendt. Et eksempel kan være, at vision og
ambitioner stiger i de indledende faser, således at omfanget af den projekterede løsning bliver større eller at ny lovgivning stiller nye krav. Dette emne behandles nærmere i delkapitel
5.5.
Uanset årsagen er konsekvensen, at budgettet udvides eller overskrides. Tabel 23 viser en
oversigt over budgetudvidelser for caseprojekterne. Det skal bemærkes at der for de projekter der endnu ikke er afsluttet, er tale om det forventede totale realiserede budget ved projektets afslutning.
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Tabel 23 - Oversigt over oprindeligt og realiseret budget
Oprindeligt budget
(mio. kr.)

Realiseret
(mio. kr.)

Procentmæssig
overskridelse

148

254

72%

NationaleTest

110,8

110,8

0%

CAP

133,7

133,7

0%

PEM

28,1

35,3

26%

CivilStraffe

80

Lukket inden færdiggørelse

-

POLSAG

153

229

50%

MiniMAKS

20,9

41,7

100%

NemKonto

80,5

73,8

-8%

BMS

47,9

34,2

-29%

SKAT

En yderligere væsentlig forklaring på budgetudvidelser, der rejses af adskillige projektmyndigheder, er forbundet med bevillingsprocessen beskrevet i kapitel 5.2. Der er flere projektmyndigheder, der har en opfattelse af, at de skal estimere projektets samlede budget relativt
tidligt i processen (ofte før specifikations- og udbudsfasen). De oplever endvidere, at det afgivne estimat bliver presset ned af Finansministeriet frem mod forelæggelsen af aktstykket
for Folketingets Finansudvalg. Det tidlige estimat indføjes i aktstykket og betragtes dermed
ofte som ”det oprindelige estimat” og dermed bliver bindende for resten af it-projektet.
Det bør efter Ernst & Young’s vurdering nævnes, at ministerierne ifølge den gældende budgetvejledning for staten har mulighed for at vente med at forelægge aktstykker for Finansudvalget til efter udbudsfasen er overstået. Dette burde medvirke til, at budgetestimaterne er
mere retvisende. Såfremt projektbudgetter fortsat ønskes forelagt Finansudvalget på et meget tidligt tidspunkt, bør der i højere grad angives usikkerhedsfaktorer for det forelagte budget set i forhold til de risici og usikkerheder, der eksisterer på tidspunktet for forelæggelsen.
Boks 1 – Utilstrækkeligt beslutningsgrundlag
På et caseprojekt blev der af en ekstern rådgiver gennemført en foranalyse, som skulle danne basis for
en estimering af omkostninger til udvikling og implementering af et nyt sagsbehandlingssystem. Det er
projektmyndighedens klare opfattelse, at rådgiverens analyse blev gennemført på et alt for løst grundlag og uden den nødvendige dybde. Analysen manglede eksempelvis en tilstrækkelig undersøgelse af
løsningsmodellen, hvilket medførte, at opgavens kompleksitet blev undervurderet og omkostningerne
til udvikling af løsningen blev underestimeret i væsentlig grad. Det er projektmyndighedens vurdering,
at denne foranalyse på trods af dens klare mangler dannede grundlag for dele af de bevilgede ressourcer, og at dette var en væsentlig årsag til, dels at budgettet måtte udvides undervejs, og dels at
projektet nåede overskrifterne i diverse medier.
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Mangel på transparens i projektets økonomi
En væsentlig observation er, at økonomien for langt de fleste projekter mangler transparens.
Det er ofte vanskeligt at se præcis, hvilke formål budgettet er blevet udmøntet til. Denne observation er udledt i forbindelse med Ernst & Young’s indsamling af faktuelle projektdata og
gennemgang af modtaget projektmateriale. Detaljeret nedbrydning og genestimering af økonomien eksisterer kun i sjældne tilfælde.
Problemet vedrører specielt forbrug af projektmyndighedernes interne medarbejderressourcer. Disse estimeres, opgøres og styres sjældent systematisk. Kun ganske få projektmyndigheder har udarbejdet en godkendt ressourceplan, hvori det beskrives, hvordan menneskelige og tekniske ressourcer skal anvendes og organiseres for at understøtte projektaktiviteterne. Således er der ikke gjort overvejelser om projektets påvirkning på organisationen,
herunder hvordan ressourcer allokeres/returneres til/fra projektet i forbindelse med henholdsvis etablering og afvikling af projektet. En observation, der understøtter dette, er, at
stort set alle caseprojekterne har oplevet at måtte intensivere overvågningen og styringen af
leverandøren, og at organisationen ifølge flere interviewpersoner har haft store problemer
med at prioritere og levere de nødvendige interne ressourcer. En del interviewpersoner fra
projektmyndighederne oplyser, at man anmodede leverandøren om at udarbejde en ressourceplan, men at det var en opgave, som leverandørerne havde svært ved at løse, fordi
de blandt andet havde vanskeligt ved at beskrive, hvilke folk der skulle anvendes.
I forlængelse af ovenstående er det endvidere et gennemgående træk for de undersøgte
caseprojekter, at få projektmyndigheder gennemfører tidsregistrering eller anvender tidsregistreringsdata aktivt i økonomistyringen. Dette er kun observeret gennemført systematisk
på et enkelt af de undersøgte projekter. Endvidere sker der ikke budgettering eller økonomistyring i forhold til caseprojekternes samlede faser, hvorfor det er vanskeligt for projektmyndighederne at rapportere på projekternes økonomi inden for de enkelte projektfaser eller milepæle. Særligt de tidlige projektfaser, som ofte gennemføres afkoblet fra de mere produktive projektfaser, medregnes ikke (idébeskrivelsesfasen og analyse- og planlægningsfasen) –
dette ses på caseprojekterne CAP, CivilStraffe, NationaleTest og POLSAG.
Den manglende transparens betyder først og fremmest, at det generelt er vanskeligt at få
indsigt i caseprojekternes økonomi. Derudover betyder det, at det interne ressourceforbrug
til projektstyring og leverandørstyring ikke bliver ordentligt gennemtænkt med ressourcemangel til følge i de efterfølgende faser. Det har desuden for enkelte projekter været en
medvirkende årsag til budgetudvidelser undervejs i projektet, idet projektmyndighedens interne ressourcer på projektet har været undervurderet eller ikke estimeret. Det forekommer
på denne baggrund sandsynligt, at den interne økonomi for flere af de undersøgte cases
betragtes som mindre væsentlig af projektmyndighederne sammenlignet med de mere synliggjorte eksterne udgifter til eksempelvis rådgivning og udvikling.
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5.1.2

Underbyggende detailobservationer for budget og økonomistyring

Den centrale observation om ”budget og økonomistyring” er understøttet af en række tværgående detailobservationer fra de udarbejdede caserapporter. I denne sektion beskrives disse detailobservationer, ligesom der redegøres for, hvor detailobservationerne optræder.
Detailobservationer på baggrund af interviewpersonernes oplevelser er beskrevet i tabel 24.

4

Svagt økonomisk beslutningsgrundlag

4

Tidlige estimater er bindende

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Svag systemunderstøttelse af økonomi- og budgetstyring

4

BMS

NationaleTest

Budgetudvidelser/-overskridelser

MiniMAKS

4

SKAT

Fokus på løsning frem for økonomi i udviklingsfasen

POLSAG

CivilStraffe

4

relse på caseprojekter

PEM

CAP

Opgørelse over detailobservationers tilstedevæ-

NemKonto

Tabel 24 – Detailobservationer – budget og økonomistyring

4

4
4

4

Fokus på løsning frem for økonomi i udviklingsfasen. Langt størstedelen af caseprojekterne fokuserer primært på den faglige del af projektet – altså løsningens funktionalitet – og
mindre på det økonomiske aspekt.
Budgetudvidelser/-overskridelser. Budget udvides i løbet af projektet enten i form af større udgifter til eksterne leverandører eller i form af voksende interne udgifter til projektledelse
og -styring.
Svagt økonomisk beslutningsgrundlag. Observationer peger på, at foranalyse (budgetanalyse eller business case) gennemføres på for kort tid, med for få ressourcer, eller uden
de rette ressourcer – eksempelvis for få involverede med praktisk erfaring fra udvikling af
løsninger fra større it-projekter. Konsekvensen er fejlagtig estimering af projektets økonomiske omfang.
Tidlige estimater er bindende. Ved finansiering gennem et aktstykke vurderer ministerierne
– på trods af at det ikke fremgår af Budgetvejledningen – at det er nødvendigt at estimere og
fastlægge budgettet meget tidligt i processen. Dette budget ender med at være bindende, til
trods for at det er estimeret på et tidspunkt, hvor der var stor usikkerhed omkring projektets
økonomiske omfang.
Svag systemunderstøttelse af økonomi- og budgetstyring. Der foreligger ikke standardiserede værktøjer til økonomistyring og rapportering. Det håndteres eksempelvis i stedet i et
60

regneark, der er konstrueret til formålet, eller eventuelt af økonomistyringsværktøjer der er
leveret af eksterne rådgivere.

5.1.3

Læringspunkter og anbefalinger for budget og økonomistyring

I denne sektion redegøres for læringspunkter i form af observerede succeser og anbefalinger fra caseprojekterne inden for rammerne af den centrale observation ”budget- og økonomistyring”. Læringspunkterne er fremstillet ud fra en sammenfatning af en eller flere observationer eller indikationer. Endvidere indeholder denne sektion Ernst & Young’s anbefalinger til
fremadrettede forbedringsinitiativer.
Økonomien i udviklingsprojekter kan være vanskelig at estimere korrekt. Udfordringen bliver
større af, at myndighederne – ifølge interviewpersonerne – vurderer, at bevillingsprocessen
stiller krav om, at estimaterne laves på et meget tidligt tidspunkt. Dette betyder, at de økonomiske analyser i de tidlige faser bliver ekstremt vigtige i forhold til at få etableret et dækkende økonomisk beslutningsgrundlag. En enkelt projektmyndighed (NemKonto) har haft
succes med at udarbejde en god og dækkende business case i forbindelse med analyse- og
planlægningsfasen.
Det er imidlertid både Ernst & Young’s og interviewpersonernes vurdering, at ligegyldigt hvor
mange ressourcer der sættes ind på at gennemføre økonomiske analyser, vil estimaterne for
it-projekter af så høj teknisk og organisatorisk kompleksitet altid være forbundet med en væsentlig grad af usikkerhed. Kun på et enkelt caseprojekt er der enighed om, at det økonomiske beslutningsgrundlag var grundigt og dækkende (se tabel 24). Flere af interviewpersonerne efterspørger derfor mere fleksibilitet i modeller for projektstyring, valg af løsning og
leverandører samt i økonomistyringen.
Visse af projektmyndighederne har haft gode erfaringer med at anvende en økonomisk ”buffer” af en rimelig størrelse i bevillingen til dækning af uforudsete udgifter. Bufferen har givet
projektmyndighederne en større fleksibilitet i forhold til dels at håndtere uforudsete problemer, dels at dække udgifter til udvikling af tilføjelser til den oprindeligt planlagte løsning, der
har været vurderet som værende enten nødvendige eller fordelagtige. Bufferen muliggør
økonomiske omprioriteringer uden at skulle ind i en længere proces om tildeling af ny bevilling og dermed løbe risikoen, for at projektdeltagere og interessenter taber motivationen undervejs. Omvendt indikerer undersøgelsen, at projektmyndighederne i dag har et klart incitament til at bruge de buffere, der måtte være afsat, i stedet for at aflevere dem tilbage til
statskassen. Det er derfor vigtigt, at eventuelle fremtidige retningslinjer eller rammer for indarbejdelse af økonomiske buffere sker under hensyntagen til projektets faktiske risici og til
en klar incitamentsstruktur for de forskellige involverede aktører.
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Generelt set er der kun i begrænset omfang anvendt økonomiske buffere, og der hvor det er
sket, er det vanskeligt at identificere, hvilken model der er lagt til grund eller en sammenhæng til caseprojektets risikovurdering.
Af det følgende fremgår endvidere en række konkrete anbefalinger fra Ernst & Young, der er
relevante for estimeringen og styringen af økonomien:
Ø

Aktiv økonomistyring: Det er Ernst & Young’s vurdering, at der vil være en gevinst
i at indføre en mere aktiv økonomistyring i forhold til den udarbejdede business case. Det har siden 2008 været obligatorisk for de statslige myndigheder at udarbejde
business cases for alle projekter over 10 mio. kr., et regelsæt der ikke var trådt i
kraft, da de undersøgte cases blev igangsat. Der vil derfor fremover altid være udarbejdet business cases for større digitaliseringsprojekter. Dette bør udnyttes styringsmæssigt, herunder i forbindelse med økonomistyringen. Formålet bør være at
reducere omkostninger i stedet for blot at holde dem inden for en tærskel, der er
blevet fastsat meget tidligt i forløbet, og som ifølge undersøgelsen er forbundet med
en vis usikkerhed.

Ø

Anvendelse af dækkende business case: Projektmyndighederne bør anvende
den til formålet udviklede model for business cases for offentlige digitaliseringsprojekter til at estimere udgifter til samtlige faser i projektet – ikke kun udviklings- og implementeringsfasen, som det ofte er tilfældet på de undersøgte caseprojekter. Endvidere bør den give et dækkende billede af, hvilken værdi projektet vil tilføre staten,
og dermed danne grundlag for øget fokus på værdirealisering som en aktiv styringsdisciplin igennem hele projektforløbet. Det er Ernst & Young’s vurdering og anbefaling, at større fokus og en bedre styring i statslige it-projekter på den værdi, som projektet skal tilføre, vil være et stærkt værktøj for projektmyndighederne til at balancere
fokus på overskridelser af budget og tidsplaner. Men det kræver, at myndighederne
bliver bedre til at estimere, værdisætte og styre efter de forventede gevinster.

Ø

Planlægning og styring af internt ressourceforbrug: Projektmyndighederne bør
estimere og planlægge forbruget af interne ressourcer, gerne fordelt på faserne i
projektet. Endvidere bør de registrere forbruget af interne ressourcer og følge op på
det i statusrapporteringen.

Ø

Reducering af udgifter til eksterne rådgivere: I forlængelse af ovenstående er det
Ernst & Young’s opfattelse, at der ofte afholdes uforholdsmæssigt store udgifter til
ekstern rådgivning – eksempelvis til udarbejdelse af business case, projektledelsesværktøjer eller til projektledelse. Det hænger ofte sammen med, at meget af ansvaret for projektet overlades til rådgivere, der reelt ikke har konkret erfaring med og
indsigt i forretningen. Der kan være gode grunde til at anvende eksterne rådgivere,
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men på en del områder, eksempelvis inden for projektledelse eller økonomistyring,
vil projektmyndigheden formentligt kunne gøre det billigere selv og sikre forankring
af væsentlig viden inden for egen organisation. Det er Ernst & Young’s vurdering, at
projektets ressourcer kan anvendes mere optimalt i denne sammenhæng.
Ø

Standardiserede retningslinjer for aktstykker: Aktstykker, der anvendes til anmodning om bevilling til finansiering af it-projekter, bør følge en række retningslinjer,
der stiller krav til indholdet vedrørende økonomi. Det bør som minimum fremgå,
hvad der anvendes til dækning af interne og eksterne omkostninger, og om der er
anvendt en buffer. Endvidere bør der udarbejdes standardiserede kategorier for opgørelse af omkostninger og gevinster i business case skabelonen, og det bør i højere grad end i dag sikres, at disse kategorier anvendes aktivt af ministerierne i deres
egen interne økonomistyring.

Ø

Standardiserede økonomistyringsværktøjer: Der bør i det hele taget anvendes
mere standardiserede værktøjer til økonomistyring af de statslige it-projekter, eventuelt værktøjer der er kompatible med systemunderstøttelse fra de stående økonomisystemer. Det vil lette arbejdet for projektmyndighederne og skabe større klarhed
for både projektmyndigheder og leverandører om, hvad der skal indgå i budgettering
og rapportering. En fuldt systemunderstøttet styringsprocedure for økonomi vil endvidere give en større gennemsigtighed og bedre muligheder for at etablere adgang
til de nødvendige data på tværs af organisationen med kort varsel.

5.2

Bevillingsproces

Med ”bevillingsproces” refereres til den proces, hvor projektmyndigheder tildeles økonomiske midler til gennemførelsen af it-projekter. Generelt er bevillingsprocessen for de undersøgte projekter forløbet meget forskelligt. Hovedparten af caseprojekterne er finansieret via
aktstykke forelagt Finansudvalget. I tabel 25 fremgår de enkelte caseprojekters finansieringsmodel.
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Tabel 25 – Oversigt over finansiering
Finansieret via aktstykke
SKAT

4

NationaleTest

4

CAP

4

PEM

4

CivilStraffe

4

POLSAG

4

(4)*

4
(Via interne driftsmidler)
4
(Via lovhjemmel på Finansloven)

MiniMAKS
NemKonto
BMS

Anden finansiering

4

* Projektet er til og med udbud to finansieret af projektmyndigheden via interne driftsmidler.

Finansiering via aktstykker sker dels, hvis projektet er vedtaget uden for finansloven, og hvor
det ansvarlige ministerium ikke har mulighed for at gennemføre projektet inden for egne
økonomiske rammer, og dels hvis projektets budget er over 60 mio. kr. Dette jf. statens Budgetvejledning.
På flere af caseprojekterne viser den anvendte bevillingsproces uhensigtsmæssige tendenser, idet der på et meget tidligt tidspunkt afgives et foreløbigt estimat til Finansudvalget på,
hvad det vil koste at gennemføre projektet. På dette tidlige tidspunkt er der en klar tendens
til, at projektets fulde kompleksitet eller omfang endnu ikke er kendt. En undtagelse fra dette
er dog projekterne NationaleTest, CivilStraffe og NemKonto, hvor det ansvarlige ministerium
har finansieret de indledende faser via interne driftsmidler, og først efter afsluttet udbudsfase
er der sket en forelæggelse for Finansudvalget. For disse projekter er det dermed leverandørens tilbud, der fungerer som det primære grundlag for budgetestimatet i forelæggelsen for
Finansudvalget. For øvrige projekter er det typisk en eller flere analyser gennemført af eksterne rådgivere, som danner grundlag for budgetestimatet i bevillingsansøgningen.
Interviewpersoner på adskillige af de undersøgte caseprojekter beskriver bevillingsprocessen i dens nuværende form som en væsentlig udfordring for en succesfuld gennemførelse af
statslige it-projekter. Ifølge specielt projektejerne er bevillingsprocessen en væsentlig del af
baggrunden for mange af de ”it-skandaler”, der rammer medierne.

5.2.1

Fremstilling af observation for bevillingsproces

Bevillingsprocessen gennemføres på forskellige tidspunkter i caseprojekterne, men dog altid
enten i analyse- og planlægningsfasen eller udbuds- og specifikationsfasen. Interviewpersoner fra flere projektmyndigheder giver klart udtryk for, at bevillingsprocessen er for lang og
tidskrævende. Den lange bevillingsproces udgør ifølge interviewpersonerne en risiko, for at
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de forudsætninger, der lå til grund for bevillingsindstillingen, kan være væsentligt ændrede,
når projektets udviklingsfase sættes i gang.
Der er en tendens til, at projekternes indledende faser frem til forelæggelse og godkendelse
af aktstykket har det primære formål at få bevilget de nødvendige midler og i mindre grad at
opstille en retvisende business case. Dette underbygges af observationer, om at kun meget
lidt af det materiale og den viden, der indsamles i disse indledende faser, anvendes aktivt i
de efterfølgende faser af projektet. Mange interviewpersoner på program-/projektlederniveau
underbygger endvidere dette ved at give udtryk for, at de ikke har kendskab til eller kun har
begrænset kendskab til beslutningsgrundlag og materiale udarbejdet i de dele af projektforløbet, som ligger før udviklings- og implementeringsfasen.
Ifølge interviewpersoner på flere niveauer og på tværs af de undersøgte caseprojekter er en
af de mest grundlæggende udfordringer ved bevillingsprocessen, at uanset hvor kompleks
en udviklingsopgave man står over for, så fastlægges projekternes budget- og tidsplan ofte
på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er etableret en tilstrækkelig forståelse for projektets omfang eller kompleksitet. Dette enten på basis af en optimistisk politisk vision for tidsrammen,
eller fordi projektet forelægges Finansudvalget på så tidligt et tidspunkt, at projektets budget
er baseret på tidlige og usikre analyser, ofte gennemført af eksterne rådgivere, og uden at
der af forelæggelsen for Finansudvalget fremgår en vurdering af estimaternes usikkerhed.
Endvidere sker der i forbindelse med bevillingsprocessen ofte det, at projektets budget beskæres, dog uden en efterfølgende tilpasning af løsningsbeskrivelsen. Flere projektejere på
tværs af caseprojekterne peger på, at det på et så tidligt tidspunkt er umuligt at sætte tid eller
endeligt budget på projekter af en så høj udviklingsmæssig karakter, ikke mindst i en situation hvor myndighederne konsekvent synes at gå efter ”leading edge teknologi”.
Boks 2 – Politisk fastsatte tidsfrister
På et caseprojekt er tidsplanen udarbejdet efter en overordnet tidsfrist fastsat fra politisk side. Sådanne tidsfrister er meget svære at flytte, og såfremt en leverandør ønsker at vinde udbuddet, så er de
som udgangspunkt nødt til at acceptere denne urealistiske tidsplan.

Ved Ernst & Young’s gennemgang af aktstykker for de undersøgte caseprojekter har det
været vanskeligt at identificere et fast format eller en klar praksis for, hvordan aktstykker skal
udarbejdes, og efter hvilken detaljeringsgrad de skal udfyldes. Observationer fra denne gennemgang viser, at:
Ø der af aktstykkerne ikke altid fremgår en beskrivelse eller kvantificering af projekternes risikoprofil.
Ø der i aktstykkerne ikke kan identificeres en sammenhæng mellem risikoprofil og indarbejdede usikkerhedsreserver for tid og budget.
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Ø der er begrænset gennemsigtighed i det budget, der ligger til grund for bevillingsprocessen. Dette viser sig, ved at det af aktstykkerne fx ikke fremgår, om omkostninger
til interne ressourcer, driftsomkostninger og uddannelse er medtaget.
Ø det ikke fremgår, hvilke af projektets faser der er omfattet af aktstykket.
Dette betyder, at uanset projektets forudsætninger, risikoprofil og kompleksitet – så anvendes samme proces for bevilling af økonomiske midler til igangsættelse af omfattende itudviklingsprojekter. Observationer fra caseprojekterne viser endvidere generelt en uklar
sammenhæng mellem caseprojekters risikoprofil og anvendte usikkerhedsværdier i forhold til
budget, tidsplan og krav til løsningen. Som anført i tabel 26 er der stor forskel på, om der i
aktstykkerne er foretaget en risikovurdering af projektet før bevilling af midler, ligesom der er
store forskelle på, hvordan denne risikovurdering er gennemført. Det skal her anføres, at det
allerede i Finansministeriets budgetvejledning fra 2001 fremgik som et krav, at der før igangsætning af statslige it-projekter skal gennemføres en risikovurdering. Dette er endvidere fulgt
op i Finansministeriets budgetvejledning fra 2006 med et krav om, at denne risikovurdering
skal ske i henhold til Finansministeriets vejledning om risikovurdering af it-projekter. I henhold til denne skal der som dokumentation udarbejdes en risikomatrix for områderne organisation, teknisk løsning, leverandører og interessenter, som indarbejdes i aktstykket. For de
aktstykker for de undersøgte caseprojekter, hvor der forefindes en risikomatrix, er der dog
forskelle på, hvilke områder der er risikovurderet.
Tabel 26 – Risikovurderinger i aktstykker
Aktstykke

POLSAG

CAP

1

Risikomatrix
(Aktstykke
74, 4. januar
2005)

2

Beskrivelse af risici
i prosa
(Aktstykke
106, 6.
februar
2006)

3

Risikomatrix
(Aktstykke
119, 24.
april 2007)

4

Risikomatrix
(Aktstykke
57, 30.
maj 2008)

Nationale
Test

BMS

Risikomatrix
(Aktstykke
91, 10. jan.
2006)

Risikomatrix
(Aktstykke
191 af maj
2006)

Ingen risikomatrix
eller beskrivelse af
risici (Aktstykke 39
af nov.
2005)

Beskrivelse af risici i
prosa
(Aktstykke
211, august 2005)

Beskrivelse
af risici i
prosa
(Aktstykke
99 af 13.
marts 2007)

Beskrivelse
af risici i
prosa
(Aktstykke
15 af oktober 2007)

Beskrivelse af risici i
prosa
(Aktstykke
118, marts
2006)

Ingen risikovurdering
(Aktstykke
91, 15. jan.
2008)

SKAT

PEM

Risikomatrix
(Aktstykke 160,
22. maj
2006)

Risikomatrix
(Aktstykke
157, maj
2004)

Ingen
risikovurdering
(Aktstykke 69, 1.
december
2003)

Beskrivelse af
risici i
prosa
(Aktstykke 142,
22. maj
2007)
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CivilStraffe

Beskrivelse
af risici i
prosa
(Aktstykke
109,
februar
2008)
Ingen risikovurdering
(Aktstykke
35,
november
2008)

Beskrivelse
af risici i
prosa
(Aktstykke
110, marts
2009)
Beskrivelse
af risici i
prosa
(Aktstykke
157, juni
2009)

5

6

* NemKonto og MiniMAKS er ikke finansieret via aktstykker.

En nærmere opgørelse af, hvordan størrelsen af budgetoverskridelser skal tælles, ville forudsætte et klarere billede af, hvor meget løsningen udvides relativt til budgettet. Dette fremgår dog ikke af den projektdokumentation, som forefindes på caseprojekterne, og det er derfor vanskeligt at sammenligne tidlige budgetter med senere budgetter.
Boks 3 – Hvad er det oprindelige budget?
På et caseprojekt har man haft løbende diskussioner med Rigsrevisionen om, hvornår et budget træder i kraft, og hvornår man skal stå til regnskab for ikke at overholde budgettet.

Samlet set oplever projektmyndigheden bevillingsprocessen som en betydelig udfordring.
Det gælder særligt i de indledende projektfaser, men processen har i varierende grad også
haft en negativ betydning for projekternes videre faser.

5.2.2

Underbyggende detailobservationer for bevillingsprocessen

Den centrale observation om ”bevillingsprocessen” er understøttet af en række tværgående
detailobservationer fra de udarbejdede caserapporter. I dette delkapitel beskrives disse detailobservationer, ligesom der redegøres for, hvor disse detailobservationer optræder.

Ingen indarbejdelse af usikkerhedsværdier i forhold

Budget estimeres og/eller krav fastlægges uden

4
4

4

Bevillingsprocessen er for lang og usmidig

4

4

4

4
4

4

4

BMS

4

NationaleTest

4
4

4

involvering af praktikere

67

4
4

til tid, budget og kvalitet
Tidsrammer fastsættes på baggrund af politiske krav

MiniMAKS

4

SKAT

og kompleksitet er kendt

POLSAG

Budget og tidsplan fastsættes før opgavens omfang

PEM

CAP

relse på caseprojekter

NemKonto

Opgørelse over detailobservationers tilstedevæ-

CivilStraffe

Tabel 27 – Detailobservationer, bevillingsproces

Budget og tidsplan fastsættes før opgavens kompleksitet eller omfang er kendt. På
grund af den måde bevillingsprocessen tolkes fastsættes projekternes tidsplan og budget på
et meget tidligt tidspunkt.
Ingen indarbejdelse af usikkerhedsfaktorer i forhold til tid, budget og kvalitet. Der ses
ingen klarhed over indarbejdede usikkerhedsreserver i de budgetter, som indstilles til bevilling af Finansudvalget, ligesom der ikke eksisterer en model herfor.
Tidsrammer fastsættes på baggrund af politiske krav. Flere observationer viser en tendens til, at tidsplaner på de caseprojekter, der er drevet af en politisk vision, fastsættes på
politisk niveau. Den tidsmæssige bagkant fastsættes dermed primært på basis af politiske
ønsker – ønsker der er fastlagt uden nogen form for analyse eller stillingstagen til projektets
kompleksitet, forudsætninger eller risikoprofil.
Budget estimeres og/eller krav fastlægges uden involvering af praktikere. Processen
omkring estimering af budget og tidsplan sker ofte i departementet uden involvering af ressourcer med praktisk erfaring fra udvikling af løsninger af lignende karakter.
Bevillingsprocessen er for lang og usmidig. Bevillingsprocessen har en tendens til at være langvarig, hvilket kan have en negativ effektiv i forhold til at fastholde momentum i projektet og undgå, at projektets forudsætninger forskyder sig.

5.2.3

Læringspunkter og anbefalinger for bevillingsprocessen

I denne sektion redegøres for læringspunkter i form af observerede succeser og anbefalinger fra caseprojekterne inden for rammerne af den centrale observation ”bevillingsproces”.
Endvidere indeholder denne sektion Ernst & Young’s vurderede læringspunkter og anbefalinger til fremadrettede forbedringsinitiativer. Vurderede læringspunkter er fremstillet ud fra
en sammenfatning af en eller flere observationer eller indikationer.
I forhold til de undersøgte caseprojekter er der generelt set et behov for fremadrettet at ændre den måde, hvorpå bevillinger tildeles projektmyndighederne ved igangsættelse af komplekse og længerevarende it-projekter. Helt generelt er der behov for at kunne imødekomme
følgende behov:
Ø Budget og tidsplan bør ikke fastsættes før udviklingsopgaven er kendt og forstået af
alle centrale aktører.
Ø Der bør sættes mere fokus på at imødekomme tendenser til udvidelse af opgavens
omfang i forbindelse med kravspecificering og udbudsfaserne.
Ø Der bør udvikles en mere fast model for indarbejdelse af usikkerhedsværdier i budget, tidsplan og i forhold til specificerede krav.
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Ø Projekters risikoprofil bør udarbejdes efter en fast model, der kan danne grundlag for
opgørelsen af førnævnte usikkerhedsværdier.
Ø Bevillingsprocessen bør gennemføres hurtigere.
Ø Der bør indarbejdes mulighed for, at politisk fastsatte tidsrammer kan udfordres.
For at kunne imødegå disse behov og samtidig etablere en øget gennemsigtighed i bevillingsgrundlaget, er det Ernst & Young’s anbefaling, at der etableres en mere standardiseret
proces for bevilling af midler til it-projekter. En øget standardisering af bevillingsprocessen
og implementering af modeller, der kan sikre en mere ensartet nedbrydning af de budgetter,
som ligger til grund for bevillingsindstillinger, kan medvirke til at skabe en øget gennemsigtighed. En øget gennemsigtighed vil fra centralt hold gøre det muligt at indhente sammenlignelig statusrapportering på tværs af igangværende it-projekter i staten. Dette vil hjælpe de
enkelte projekter ved at sikre tværgående læring og vil også gøre det muligt for projekterne
løbende at sikre, at projekternes risici er kendte, hvilket i højere grad end i dag kan gøre risikostyringen til et fælles ansvar for alle projektets interessenter.
Endvidere er det nødvendigt at indarbejde en større fleksibilitet i den måde, hvorpå bevillinger tildeles it-projekter med en høj kompleksitet. En anbefaling til dette kunne være, at man
indførte en model, hvorefter midler til gennemførelse af komplekse it-projekter skulle søges
over flere perioder fx en gang om året eller for de mest kritiske projekter hvert halve år. Denne søgning kunne fra gang til gang baseres på en fast proces og model for rapportering af
blandt andet projektets:
Ø Opdaterede risikoprofil
Ø Opdateret vurdering af forventede økonomiske og kvalitative gevinster - tilfører det
stadig staten værdi at gennemføre projektet
Ø Statusrapportering for budget og tidsplan i forhold til oprindelige estimater
Ø Genestimering af budget og tidsplan
Ud over bedre rammer for gennemførelse af it-projekter, ville en sådan tilgang dels sikre, at
projekter var drevet af at tilføre staten værdi og dels på et tidligere tidspunkt skabe en kontrolfunktion, der kan stoppe projekterne før budget- og tidsoverskridelserne bliver for store.
I kombination med førnævnte er det Ernst & Young’s anbefaling, at it-projekter afhængig af
deres karakter og kompleksitet håndteres forskelligt. En anbefaling til dette kunne være at
gennemføre en tidlig kategorisering af it-projekter, og således åbne mulighed for at justere
projektmodellen for de mere komplekse it-projekter. It-projekter kunne eksempelvis kategoriseres i forhold til følgende parametre:
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Ø Teknisk kompleksitet
Ø Organisatorisk kompleksitet
Ø Risikoprofil (både negative og positive risici)

5.3

Modenhed

Modenhed vedrører projektmyndigheden og leverandørens projektorganisationer, de værktøjer, processer og ressourcer de har til rådighed, samt projektmyndighedens generelle erfaringsniveau fra tilsvarende projekter. Ifølge Ernst & Young’s globale metodeværktøjer, der er
udarbejdet på basis af international bedste praksis omhandler modenhed følgende:
Ø At træffe bevidste valg om styring og arbejdsgange.
Ø At have en høj kvalitet af styrings- og arbejdsprocesser.
Ø At sikre, at de valgte metoder anvendes til de rigtige opgaver.
Ø At kunne gentage succes og imødegå risici, uafhængigt af personer.
Ø At kunne måle, hvor godt det går.
Ø At sikre, at måden tingene gøres på hele tiden forbedrer sig.
Konkret drejer det sig eksempelvis om, hvorvidt der på caseprojektet er anvendt etablerede
og standardiserede værktøjer og procedurer for eksempelvis projektstyring, kvalitetsstyring,
økonomistyring, risikostyring, målstyring og forandringsledelse. Derudover er det væsentligt,
hvorvidt projektorganisationen har ressourcer med de rette kompetencer og den nødvendige
erfaring. En høj modenhed i såvel projektmyndighedens organisation som i selve projektorganisationen skaber gode forudsætninger for en effektiv styring af projektet.
Der er stor forskel på projektmyndighedernes modenhed. Nogle projektmyndigheder har allerede en ”projektkultur” med standardiserede processer til understøttelse af den daglige
projektvaretagelse, undertiden meget skræddersyede til deres behov, mens andre projektmyndigheder er helt nyetablerede eller råder over få projektstyringsværktøjer leveret af eksterne rådgivere. Enkelte kan derfor have gennemført mange it-projekter, af betragtelig størrelse, mens andre stort set ingen erfaring har (se tabel 29). Institutioner med stor erfaring har
ofte en række standardiserede værktøjer og procedurer til rådighed og måske allerede en
stående projektorganisation. Enkelte af projektmyndighederne har etableret program- eller
projektkontorer, dog med forskellige formål eller opgaver.
Der er også stor forskel på, hvor modne leverandørerne til caseprojekterne er. Nogle leverandører mangler metoder og klare processer for estimering, planlægning, aktivitetsstyring
og rapportering på caseprojekternes status. Nogle leverandører mangler også tilstrækkelige
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ressourcer til at gennemføre projektet i det påkrævede tempo. Andre råder derimod allerede
ved projektets opstart over et katalog af værktøjer til estimering, projektledelse mv. og har
desuden stor erfaring med at gennemføre større it-projekter.

CAP – Fødevareministeriet

CivilStraffe – Domstolsstyrelsen

NemKonto – Økonomistyrelsen

PEM – Lægemiddelstyrelsen

POLSAG – Rigspolitiet

Systemmodernisering (fase 1) – SKAT

MiniMAKS – Kort og matrikelstyrelsen

NationaleTest – Undervisningsministeriet

BMS - Forvaret

Tabel 28 – Projektmyndighedernes modenhed

Antal gennemførte it-projekter med budget
over 5 mio. kr. igangsat eller afsluttet i perioden 2001-2008

6

7

22

2

*

14**

8

2

*

Gennemsnitlig størrelse på igangsatte projekter i perioden 2007 – 2008 (mio. kr.)

0

2,5

10,7

*

*

20,0

1,6

55,0

*

Har projektmyndigheden et internt projektkontor til løbende modning af projektdisciplin og
processer?

Ja

Ja

Ja

*

Ja

Ja

Ja

Nej

*

Hvor mange projektledere var der internt ved
projektets start?

9

3

*

*

4

*

510

1-2

*

Hvor mange projektledere ansat internt ved
projektets start har modtaget uddannelse inden for anerkendt model for projektledelse?

8

2

*

*

*

*

510

0

*

Eksisterer der arbejdsgange og processer for
porteføljestyring?

Ja

Ja

Ja

Ja

*

Ja

Ja

Nej

*

Stamdata over projektmyndigheders modenhed

* Ikke oplyst af projektmyndigheden.
** Besvarelsen gælder kun perioden 2007-2008

Tabel 28 viser, at der ved igangsætningen af de undersøgte caseprojekter har været begrænset fokus på, at uddanne projektledere i en anerkendt model for projektledelse. Det har
dog i væsentlig grad i dag har ændret sig, og der hos eksempelvis SKAT, i dag findes mere
en 100 medarbejdere som har modtaget uddannelse i en anerkendt projektledelsesmetode.

5.3.1

Fremstilling af observation for modenhed

Først og fremmest er det væsentligt at bemærke, at flere interviewpersoner fra de enkelte
projekter oplever det som en udfordring, at der før igangsættelse af større projekter ikke
gennemføres en egentlig vurdering af såvel den ansvarlige myndigheds som projekorganisa-
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tionens parathed (modenhed) til at gennemføre projektet. Derved mistes muligheden for at
gennemføre en objektiv vurdering af om vigtige forudsætninger er til stede såsom:
Ø Om de nødvendige styringsværktøjer er til stede
Ø Om der på alle ledelseslag i projektorganisationen findes den nødvendige erfaring og
kompetence til at gennemføre det pågældende projekt
Ø Om styrings- og arbejdsprocesser er effektive og forankrede i projektorganisationen
Ø At interne eller eksterne erfaringer fra tidligere projekter er vurderet og indarbejdet i
projektarbejdet
Ø At projektets mål og succeskriterier er kommunikeret og forstået af projektorganisationen
Ø At målepunkter og processer for løbende måling af og opfølgning på projektets fremdrift er definerede og implementerede
Ø At ansvarsplaceringen er klar og entydig
Det er en generel tendens, at projektmyndighederne ikke ser projektorganisationens modenhed som en forudsætning for projektets succes, eller anvender det som parameter i projektets risikostyring.
Dermed bliver projektorganisationerne ikke bevidste om deres styrker og svagheder i forhold
til styringen af projektet og opfyldelse af projektets strategiske mål. Et eksempel fra et caseprojekt er, at den styrelse, der får til ansvar at gennemføre et meget organisatorisk og fagteknisk komplekst projekt, er helt nyetableret. De tværgående udfordringer observeret blandt
caseprojekterne kan samles under tre overordnede hovedoverskrifter:
Ø Mangel på erfaring – projektmyndighed eller rådgiver mangler praktisk erfaring med
gennemførelse af store it-projekter. Der er endvidere ikke etableret processer for erfaringsopsamling.
Ø Svag anvendelse af værktøjer og metoder efter ledende praksis – projektmyndighed
eller leverandører anvender ad hoc-værktøjer og processer – konstrueret til lejligheden – til at styre projektet.
Ø Mangel på ressourcer – projektmyndigheden har ikke tilstrækkelige ressourcer til at
styre projektet.
Mangel på erfaring
Enkelte af projektmyndighederne bag de undersøgte caseprojekter har omfattende erfaring
med it-projekter af anseeligt omfang. Andre projektmyndigheder har i høj grad manglet erfa-
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ring fra projekter af lignende karakter - en enkelt projektmyndighed havde aldrig gennemført
et lignende projekt.
Flere af interviewpersonerne fra projektmyndighederne og enkelte leverandører oplyser, at
de har oplevet dette som en udfordring. Konsekvensen er, at de involverede har vanskeligt
ved at estimere og styre opgaven, med overskridelse af tidsplan og budget til følge. Når projektmyndigheden mangler den konkrete erfaring, vanskeliggør det desuden samarbejdet
med leverandøren, der har behov for et erfarent fagligt modspil for at kunne udføre opgaven
tilfredsstillende. Som eksempel nævner en interviewperson fra leverandøren på et projekt, at
det har været en fordel, at deres samarbejdspartnere fra projektmyndigheden har haft så
stor erfaring med projektstyring. Der er tilsvarende problemer på rådgivnings- og leverandørsiden. Ofte kan det ifølge flere interviewpersoner fra projektmyndighederne være vanskeligt
at finde rådgivere og leverandører med tilstrækkelig praktisk teknisk erfaring fra it-projekter
af lignende høj kompleksitet, dette er specielt gældende for de caseprojekter der omfatter
udvikling af ny arkitektur eller tilpasning af snitflader til rand-systemer. I nogle tilfælde har det
vist sig vanskeligt at få leverandører med tilstrækkelig erfaring inden for brug af eksempelvis
en bestemt teknologi, der skal anvendes i projektet. Konsekvensen er, at leverandøren får
vanskeligere end forventet ved at udvikle løsningen, ofte med forskydelser af tidsplanen til
følge.
Der er en tendens til, at der kompenseres for den manglende modenhed ved en øget anvendelse af eksterne rådgivere. Anvendelse af eksterne rådgivere giver ifølge flere interviewpersoner stor værdi, men kan også tilføre nogle afledte udfordringer. Eksempelvis er det
et problem, at mange rådgivere inden for visse vigtige teknologier primært har ”teoretisk erfaring” forstået som at de har stor generel viden om emnet, men kun begrænset praktisk erfaring med implementering af de respektive teknologier. Teoretisk erfaring er ofte utilstrækkeligt til at få gennemført et omfattende it-implementeringsprojekt på tilfredsstillende vis.
Rådgivere anvendes ofte til eksempelvis at hjælpe med udvælgelse af tilbud – og de spiller
typisk en betydelig rolle. Et andet område, hvor rådgiverne bidrager betydeligt, er udarbejdelse af kravspecifikationen. Her kræves en del praktisk erfaring for at få overført forretningsbehovene til en beskrivelse, der giver mening både i teori og praksis. Der er her flere
interviewpersoner, der har stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt rådgiverne har tilstrækkelig
praktisk erfaring til at udføre opgaven tilfredsstillende. Dertil angiver flere interviewpersoner,
at rådgiverne ofte har begrænset indsigt i udbyders specifikke fagområder. Resultatet er, at
deres rådgivning ikke altid er optimal i forhold til projektmyndighedens forretning.
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Boks 4 – Projektledelseserfaring og -værktøjer
Et projekt, der havde til formål at implementere et omfattende system til understøttelse af arbejdsgange
og håndtering af en række administrative regler, blev udført af en projektmyndighed, der i forvejen administrerede en bred portefølje af it-systemer. Projektmyndigheden havde derfor relativt stor erfaring
med implementering af it-projekter og havde desuden allerede løbende udviklet en række metoder til
projektledelse af it-projekter. Endvidere har myndigheden løbende arbejdet med at implementere
PRINCE2 som projektledelsesstandard i hele organisationen.
Ifølge både projektmyndighed og leverandør er denne erfaring og metodekyndighed meget værdifuld.
Metoderne gør det ifølge projektmyndigheden nemt at kommunikere og at flytte folk rundt imellem opgaver. Entydige begreber og standardiseret rapportering letter styring og kommunikation meget, selvom det også stiller krav til projektlederne. Det er leverandørens holdning, at projektmyndighedens erfaring med og styrke i metoden er en af de væsentligste forklaringer på, hvorfor projektet er kommet så
langt som det er.

Kun få projektmyndigheder har etableret faste processer for projektevaluering og opsamling
af erfaringer og overførsel af viden til nye it-projekter. For enkelte af de projektmyndigheder,
som gennemfører mange projekter, er der dog implementeret flere centrale initiativer omkring program- og projektledelse eller understøttelse af enkeltstående projektstyringsdiscipliner. Dette betyder, at der hos enkelte projektmyndigheder i dag sker opsamling af erfaringer
og udvikling af styringsværktøjer, men at dette arbejde ikke bringes i anvendelse eller bidrager til en mere generel modning af projekterne i staten.
På et spørgsmål stillet til de projektmyndigheder, der ikke har etableret sådanne centrale
projektstøtteinitiativer, om, hvor stor sandsynligheden er, for at den etablerede projektmodenhed på det analyserede projekt kan/vil blive overført til nye projekter, svares der, at dette
stort set udelukkende beror på, om de centrale personer fra projektet stadig er hos projektmyndigheden. Konsekvensen af dette er efter Ernst & Young’s vurdering en risiko for, at der
spildes ressourcer på gentagne gange at modne projekterne, og at et højt modenhedsniveau
hos visse projektmyndigheder aldrig kan nås.
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Boks 5 – Processer for erfaringsopsamling
Hos en enkelt projektmyndighed er man gået meget professionelt til værks og har etableret et centralt
programkontor med følgende ansvarsområder:
- At udvikle og vedligeholde projekt- og programledelsesværktøjer og processer baseret på Prince2.
- At etablere et sted i organisationen, hvor erfaringer og ”lessons learned” kan opsamles og videreføres til nye projekter.
- At etablere en enhed, som uafhængig af projekterne løbende kan monitorere fremdriften og efterlevelsen af gældende retningslinjer for projekt- og programstyring. En enhed der har en direkte forbindelse til projektmyndighedens øverste ledelse.
Interviewpersoner fra caseprojektet giver udtryk for, at dette har givet stor værdi, men præciserer dog
samtidig, at det har været vanskeligt og taget meget tid at få forankret hos program- og projektledere.
Årsagen til dette er, at flere projektledere skulle vende sig til at gøre tingene på en ny måde og i væsentlig højere grad end tidligere skulle dokumentere sit arbejde og udfylde diverse rapporteringssystemer.

Svag anvendelse af værktøjer og metoder efter bedste praksis
Til styring af projektets økonomi, tid og kvalitet er der på de fleste caseprojekter anvendt
værktøjer, mens der kun på de færreste caseprojekter findes dokumenterede og indarbejdede styringsprocesser. Som hovedregel er disse udviklet ad-hoc til det pågældende projekt,
og ofte først efter udviklings- og implementeringsfasen er startet. I visse tilfælde har det haft
den konsekvens, at værktøjerne indledningsvist har manglet, eller at de ikke har været optimale i forhold til behovene. Eksempelvis har interviewpersoner fra projektmyndigheden og
rådgivere på CivilStraffe givet udtryk for, at de anvendte værktøjer var udmærkede til rapportering, men mindre egnede til styring af projektet. Et vigtigt læringspunkt fra caseprojekter
som POLSAG og CAP er, at leverandør og projektmyndighed, i det omfang det er muligt, bør
anvende samme styrings- og rapporteringsværktøjer, således at risikoen for uoverensstemmelser om projektstatus mindskes.
Udfordringen i forhold til anvendelse af modne styringsværktøjer og processer kan ikke begrænses til projektmyndigheden, idet dette også gør sig gældende for leverandørerne. Flere
interviewpersoner giver udtryk for, at leverandørernes modenhed i forhold til deres interne
projektstyring og specielt styring af evt. underleverandører er meget lav. Denne udfordring er
helt specifikt observeret på caseprojekterne POLSAG og NationaleTest og har endvidere
udmøntet sig i, at det for projektmyndighederne generelt har været meget vanskeligt at fastholde en klar gennemsigtighed med leverandørens leverancer, herunder hvilke leverancer
projektmyndigheden ville få og hvornår de ville få dem. Dette har ifølge projektmyndighederne haft store negative konsekvenser for de undersøgte caseprojekter.
Styring af projektets risici kan i langt de fleste tilfælde også forbedres. Dette underbygges af
en række interviewpersoner hos projektmyndigheder og rådgivere. Risikostyringen er på flere caseprojekter begrænset til udarbejdelse af en indledende risikoprofil for projektet, men
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uden at denne opdateres eller løbende anvendes i det styringsmæssige grundlag for projektet. Dette kommer særligt til udtryk i de risikomodeller, der fremgår af caseprojekternes aktstykker, i den udstrækning der fremgår en risikovurdering af disse. Der mangler her eksempelvis en mere grundig analyse af sammenhængene mellem risiciene og deres potentielle
afledte konsekvenser.
På basis af de samlede observationer er det Ernst & Young’s vurdering, at der i den samlede
tilgang til risikostyring over hele projektforløbet mangler fokus på sammenhæng mellem
håndtering af risici og genberegning af usikkerhedsfaktorer for caseprojekternes budget,
tidsplan og mål. Desuden ville en styrkelse af projektmyndighedernes indsats omkring identificering, vurdering og imødegåelse af caseprojekternes risici havde været fordelagtig. Dette
understøttes af, at der for flere af caseprojekterne er tendens til, at ansvaret for risikostyringen er overdraget til leverandøren, samt at der rent ledelsesmæssigt ofte reageres meget
sent på mulige risici.
En indikation på, at der mangler faste styringsprocesser og at projektmyndighederne til tider
strækker sig meget langt, før der konkret gribes ind over for overskridelser af tidsplan og
manglende kvalitet i leverancerne, er den udbredte anvendelse af begreber som ”betingede”
godkendelser af driftsprøver, milepæle osv. Der vil altid være behov for fleksibilitet fra såvel
leverandør og projektmyndighed i forhold til aftalte deadlines, men det er Ernst & Young’s
vurdering, at en alt for omfattende anvendelse af ”betingede” godkendelser kan medvirke til,
at der alt for sent gribes konkret ind.
Mangel på ressourcer
Manglen på ressourcer i projektorganisationen ses også som en væsentlig udfordring, som
flere projektmyndigheder har oplevet. Dette kan både være rent kvantitativt, forstået som
antal medarbejdere tilknyttet projektet, eller kvalitativt, forstået som medarbejdernes baggrund, erfaring og kompetencer. Ofte er problemet, at der simpelthen ikke er nok projektmedarbejdere til at løfte opgaven i forhold til styring af leverandøren, kvalitetssikring og statusrapportering. Denne udfordring er relateret til den manglende planlægning og budgettering af interne ressourcer, gennemgået i kapitel 5.1. Problemet forværres yderligere ved, at
centrale medarbejdere forlader projektet inden afslutning, en udfordring der beskrives i kapitel 5.8.
Et vigtigt aspekt af ressourceudfordringen er, at der ofte mangler medarbejdere med de rette
”nøglekompetencer”. . Nøglekompetencer skal forstås på den måde, at der mangler fagfolk
med dyb praktisk erfaring med organisation, processer og anvendt teknologi. Konsekvensen
er, at samarbejdet med leverandøren bliver vanskeligere, fordi leverandøren mangler samarbejdspartnere med den nødvendige viden til at vejlede dem i forhold til at levere den mest
optimale løsning. En undtagelse fra dette er dog caseprojektet fra SKAT, idet man her har et
antal interne it-arkitekter med stor erfaring ansat. Dette har dog udmøntet sig i en anden type
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af udfordringer, idet it-arkitekter fra projektmyndigheden og leverandøren ikke har kunnet nå
til enighed om, hvad der var den rigtige løsning, og hvad der rent teknisk kan lade sig gøre.
Ressourceudfordringen leder til et andet problem på samarbejds- og organisationssiden.
Flere interviewpersoner fra projektmyndighederne vurderer, at meget af ansvaret for projektet overlades til eksterne rådgivere. Der er en klar sammenhæng til denne udfordring med
det faktum, at der ofte ikke afsættes tilstrækkelige eller de rette ressourcer til projektorganisationen. Problemet ved denne tilgang er, at de eksterne rådgivere, til trods for at de er
stærke på metoder og medbringer erfaring fra andre it-projekter, sjældent har den nødvendige forretningsmæssige indsigt og forståelse for de arbejdsgange, som løsningen skal understøtte. Derudover kan en alt for omfattende overdragelse af ansvaret for projektet udgøre et
problem, idet eksterne rådgivere ikke er drevet af de samme incitamenter som projektmyndigheden.

5.3.2

Underbyggende detailobservationer for modenhed

Den centrale observation om ”modenhed” er understøttet af en række tværgående detailobservationer fra de udarbejdede caserapporter. I dette delkapitel beskrives disse detailobservationer, ligesom der redegøres for, hvor disse detailobservationer optræder.
Detailobservationer på baggrund af interviewpersonernes oplevelser er beskrevet i tabel 29.

4

Manglende erfaringsopsamling

BMS

4

NationaleTest

SKAT

4

MiniMAKS

POLSAG

4

PEM

Svag vurdering af projektorganisationens modenhed

NemKonto

CAP

Opgørelse over detailobservationers tilstedeværelse på caseprojekter

CivilStraffe

Tabel 29 – Detailobservationer, modenhed

4

4

Svagt erfaringsgrundlag hos projektmyndigheden

4

Svagt erfaringsgrundlag hos leverandør

4

Ekstern rådgiver overtager stort ansvar
Ressourcemangel i projektorganisationen

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4
4
4

4

4

4
4

77

4

4

4

Svag målstyring

4

4

Svag styring af projektets risici

Svag udnyttelse af standard it-løsninger/komponenter

4
4

4

4

4

4

Begrænset anvendelse af gængse værktøjer og metoder

Svag kobling mellem økonomi og projektfremdrift

4

4

4

4

Svag vurdering af projektorganisationens modenhed. Projekterne igangsættes, uden at
der foretages en systematisk modenhedsvurdering af projektorganisationen – eksempelvis
om denne råder over den fornødne erfaring og de nødvendige værktøjer.
Manglende erfaringsopsamling. Projektmyndigheden har ingen eksisterende processer til
opsamling af erfaring fra projektet, der kan bidrage til den fremadrettede modning af projektorganisationen.
Svagt erfaringsgrundlag hos projektmyndigheden. Projektmyndighedens medarbejdere
mangler erfaring fra tilsvarende it-projekter eller fra projekter med samme bærende teknologi.
Svagt erfaringsgrundlag hos leverandør. Anvendte rådgivere mangler erfaring – særligt
praktisk erfaring – med tilsvarende it-projekter.
Ekstern rådgiver overdrages stort ansvar. Væsentlige dele af projektet, der er kritiske for
succes, overlades til eksterne rådgivere, til trods for at disse muligvis ikke har den nødvendige indsigt i forretningen til at løfte opgaven optimalt.
Ressourcemangel i projektorganisationen. Projektorganisationen har ikke tilstrækkelige
ressourcer til at styre projektet og samarbejdet med leverandøren, enten fordi organisationen
har for få medarbejdere eller fordi de rette kompetencer mangler.
Begrænset anvendelse af gængse værktøjer og metoder. Der anvendes ikke standardværktøjer og -modeller (fx PRINCE2) til projektstyring. I stedet anvendes ad hoc-værktøjer,
designet til lejligheden.
Svag styring af projektets risici. Projektets risici styres ikke struktureret efter almindeligt
anvendte risikostyringsmodeller eller også styres de slet ikke.
Svag kobling mellem økonomi og projektfremdrift. Der mangler sammenhæng mellem
økonomisk forbrug og projektets fremdrift på leverancesiden. Det bliver følgelig vanskeligere
at vurdere projektets status og retning.
Svag udnyttelse af standard it-løsninger/-komponenter: Udbredte standard it-løsninger
(fx FESD) anvendes kun i begrænset omfang, i stedet søges det at udvikle nye løsninger
skræddersyet til organisationens behov.
Svag målstyring. Opsætning af målepunkter for succeskriterier og gevinster er svag eller
mangelfuld.
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5.3.3

Læringspunkter og anbefalinger for modenhed

I denne sektion redegøres for læringspunkter i form af observerede succeser og anbefalinger fra caseprojekterne inden for rammerne af den centrale observation ”modenhed”. Endvidere indeholder denne sektion Ernst & Young’s vurderede læringspunkter og anbefalinger til
fremadrettede forbedringsinitiativer. Vurderede læringspunkter er fremstillet ud fra en sammenfatning af en eller flere observationer eller indikationer.
Et overordnet problem er, at der på tværs af caseprojekterne er alt for lidt fokus på modenhed som en væsentlig forudsætning for succes. Dette er ikke et spørgsmål om at etablere så
højt et modenhedsniveau som muligt omkring projektledelse, men mere et spørgsmål om
dels at etablere det rigtige modenhedsniveau på relevante områder, at sikre et ensartet og
tilstrækkeligt modenhedsniveau mellem leverandør og projektmyndighed, og dels at etablere
en lærende projektorganisation, hvor erfaringsopsamling og læring heraf indgår som en naturlig del. På et enkelt caseprojekt er der en række positive observationer i forhold til implementering af processer for erfaringsopsamling eller placering af medarbejdere på projektet
med stor erfaring med statslige it-projekter. Endvidere er der også flere caseprojekter, hvor
brugen af standardværktøjer til projekt- og risikostyring har tilført projektet værdi. Det er dog
Ernst & Young’s vurdering, at disse værktøjer kun kan anvendes til at understøtte projektledelsen, men aldrig erstatte den kritiske værdi, som en erfaren projektledelse med tilstrækkelige ressourcer til rådighed kan tilføre et projekt.
Interviewpersoner har i forbindelse med afholdte interviews fremført en række anbefalinger i
forhold til at imødegå nogle af de nævnte udfordringer:
Ø

Undersøg organisationens modenhed inden igangsættelse af it-projekt: Flere
interviewpersoner giver udtryk for, at en grundig og systematisk undersøgelse af
projektorganisationens modenhed, inden et stort it-projekt igangsættes, vil være en
stor fordel for projektet. Det vil give et bedre overblik over, hvilke risikoområder projektmyndigheden bør være opmærksom på.

Ø

Oprettelse af separat programkontor: Erfaringerne fra projektmyndigheder, der
har etableret interne programkontorer er generelt gode. En projektmyndighed har siden 2004 arbejdet med et internt projektkontor, hvor 5-10 medarbejdere har været
fuldt beskæftiget. En anden projektmyndighed har haft gode erfaringer med at oprette et programkontor med ansvar for styring og koordinering af institutionens portefølje af projekter, samt modning af projektorganisation. Det har tilført deres it-projekter
stor værdi på styringssiden. Dette er dog primært relevant, såfremt institutionen råder over en større portefølje af projekter, der med fordel bør koordineres.

Ø

Udnyt standardløsninger i videst muligt omfang: Nogle interviewpersoner har
indtryk af, at myndighederne har den holdning, at de selv vil udvikle alt for store dele
af de ønskede løsninger i stedet for at udnytte de eksisterende muligheder i videst
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muligt omfang. Øget brug af standardløsninger vil reducere risikoen forbundet med
udvikling af nye løsninger.
Afsæt tilstrækkeligt med interne ressourcer: Det er vigtigt, at der er afsat til-

Ø

strækkelige interne ressourcer til projektledelse og samarbejde med leverandøren –
gerne allerede i forbindelse med idébeskrivelsesfasen. Dette gælder både rent kvantitativt, forstået som antal årsværk, men også kvalitativt i forhold til at rekruttere erfarne projektledere og medarbejdere med ”nøglekompetencer” (altså indsigt i og
overblik over organisationens it-infrastruktur, forretningsgange og -behov) til projektorganisationen. Dette ville både spare udgifter til konsulenter og højne sandsynligheden for at nå frem til en bæredygtig løsning. Det er muligt, at det vil være nødvendigt at tage denne problematik op i forbindelse med bevillingsprocessen og eventuelt
afsætte øremærkede bevillinger til intern projektledelse.
Opret forum for eller organisation med ekspertise i projektledelse i staten: Fle-

Ø

re interviewpersoner har foreslået, at man løser problemet med manglende erfaring
og værktøjer hos de lokale projektorganisationer samt den udbredte anvendelse af
konsulenter ved at oprette en særlig statslig enhed med ekspertise i projekt- og programledelse. Denne kunne eksempelvis enten bistå nye projektmyndigheder med
rådgivning i forhold til projektledelse eller udleje konsulenter til formålet. Her er det i
særdeleshed Ernst & Young’s vurdering, at opbygning af fagekspertise inden for relevante anvendte teknologier som fx SOA ved en sådan statslig enhed, vil kunne tilføre staten stor værdi.
Af det følgende fremgår en række konkrete anbefalinger fra Ernst & Young:
Ø

De projektledelsesmæssige kompetencer hos projektmyndighederne skal
styrkes: Undersøgelsen viser, at der på caseprojekterne generelt er en høj ledelsesmæssig forankring. Det er dog Ernst & Young’s vurdering, at ledelsen i de respektive projektmyndigheder ikke altid har de nødvendige værktøjer til at løfte
denne ledelsesforankring. Her skal det nævnes, at god projektledelse ofte forudsætter andre ledelseskompetencer end mere traditionel ledelse.

Ø

Projektmyndighed har ansvar for risikostyring: Blandt de undersøgte projekter
er der forskel på, om det er projektmyndigheden eller leverandøren, der har ansvaret for risikostyringen. Det er Ernst & Young’s vurdering, at det er projektmyndigheden, der har det overordnede ansvar for risikostyring, og at leverandøren har
ansvaret for risikostyring inden for sin organisation. Leverandøren bør endvidere
være ansvarlig for at melde opståede risici i sin organisation og leverance til projektmyndigheden, således at der kan reageres på risiciene og foretages imødegåelse heraf.

Ø

Stærkere kobling mellem økonomiske og faglige mål: Sidst kan det nævnes,
at de fleste caseprojekter savner en stærkere kobling mellem de økonomiske og
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mere kvalitative sider af styringen. Der bør gøres mere for at koble styringen af det
økonomiske forbrug med status på projektets leverancer for at få et mere dækkende billede af projektets status, fremdrift og retning.
Helt generelt er det Ernst & Young’s vurdering, at en øget modenhed på it-projekter vil kunne
tilføre stor værdi. Endvidere vil en øget fokus i staten på, at investeringer i it-projekter skal
levere værdi i form af økonomiske gevinster, og herunder etablering af processer der gør det
muligt for projektmyndigheden at redegøre herfor, give projektmyndighederne et stærkt
grundlag for at tilbagevise evt. kritik overfor skred i budget og tidsplaner.

5.4

Projektforankring

Projektforankring vedrører placering af ansvar og ejerskab for projektet og realisering af projektets værditilførsel, både i forhold til projektmyndighedens ledelse, projektledelsen og væsentlige interessenter som eksempelvis brugerne. At ejerskabet for et projekt og de værdier
som projektet skal levere er forankret de rigtige steder i organisationen, og at der foreligger
en klar ansvarsplacering er en forudsætning for, at interessenter i tilstrækkelig grad kan inddrages i forhold til identifikation af de forretningsmæssige behov, test af leverancer samt at
de forventede gevinster kan realiseres.
Ejerskabet i de undersøgte caseprojekter er i reglen forankret hos projektmyndighedens topledelse, mens selve projektledelsen oftest er forankret hos ledelsen i projektmyndighedens
it-afdeling. Budgetansvaret er placeret hos projektejer.
Flertallet af de undersøgte caseprojekter udvikler løsninger, der får stor betydning for brugere og linjeledere i de enkelte faglige afdelinger, ligesom det er her, de økonomiske og ikkeøkonomiske gevinster skal realiseres. På trods af dette ses der på caseprojekterne dels en
begrænset involvering af brugere og linjeledere i kravspecificeringen, og dels en manglende
ansvarsforankring hos de faglige linjeledere, der typisk vil få tildelt systemejerskabet og typisk vil stå med det daglige ansvar for at omsætte nye systemers funktionalitet til gevinster i
form af hurtigere arbejdsprocesser, frigørelse af manuelle ressourcer, højnelse af borgerservicen osv. Tabel 30 viser en oversigt over ledelsesforankring, antal brugere og interessentgrupper for caseprojekterne.
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Tabel 30– Brugere og interessenter
Caseprojekt

Ledelsesforankring

Antal brugere,
offentlige/private

Antal interne interessentgrupper
involveret i dialog/antal interne
interessentgrupper

Antal eksterne
interessentgrupper
involveret i dialog/antal eksterne
interessentgrupper

CAP

Økonomi-/itdirektør samt
øverste direktør

140/*

5/5

2/2

CivilStraffe

Styrelsesdirektør

1.500/0

0/*

7**/*

MiniMAKS

Vicedirektør

50/0

5/8

8/108

NationaleTest

Afdelingschef

62.100/602.000

1/1

6/6

NemKonto

Vicedirektør

*/*

2/2

5/6

PEM

Kontorchef

4.008.600/
1.016.400***

1/1

7/8

POLSAG

Vicerigspolitichef

10.000/0

2/2

6/8

SKAT

It-direktør

10.000/3.300.000

0/0

7/8

BMS

Afhængig af projekfase

*/*

*/*

*/*

* ikke oplyst af projektmyndigheden
** Domstolene tælles her med som eksterne interessenter, da Domstolsstyrelsen har haft vanskeligt
ved at rejse ressourcer til projektet fra dem.
*** Opdelingen baseres delvist på et skøn over antal privat-ansatte og offentligt ansatte læger, sygeplejersker og hjemmepleje-medarbejdere.

5.4.1

Fremstilling af observation for projektforankring

De observerede udfordringer blandt caseprojekterne kan sammenfattes under to hovedoverskrifter:
Ø Tilstrækkelig ledelsesforankring, men ikke de rette værktøjer hos ledelsen.
Ø Utilstrækkelig organisationsforankring.
Tilstrækkelig ledelsesforankring, men ikke de rette værktøjer hos ledelsen
Interviewpersoner fra projektmyndighederne fra majoriteten af de undersøgte caseprojekter
oplyser, at de har etableret en passende projektorganisation med en synlig og aktiv daglig
ledelse, og at projektledelsen har haft fokus på at give informationer til samt involvere interessenter. Det er dermed de fleste interviewpersoners vurdering, både fra projektmyndigheder, brugere, rådgivere og leverandører, at ledelsesforankringen har været tilstrækkelig. Flere interviewpersoner fra projektmyndighederne giver udtryk for, at der har været et klart ledelsesmæssigt fokus igennem hele projektet.
Sammenholdes observationer fra interviews med centrale personer på caseprojekterne med
de udfordringer, som projektledelsen i de enkelte projekter møder:
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Ø Udfordringer med at monitorere, styre og fastholde leverandørerne i deres leverancer.
Ø Udfordringer med at reagere på risici i tide.
Ø Udfordringer med at holde budgetter og tidsplaner.
Ø Udfordringer med at redegøre for den reelt tilførte værdi.
Så peger flere faktorer på, at den øverste ledelse i enkelte myndigheder har manglet viden
om og erfaring med kritiske ledelsesværktøjer som portefølje- og programledelse. Der er
således et behov for, at man i staten får sat større fokus på portefølje-, program- og projektledelse som selvstændige ledelsesdiscipliner, der forudsætter andre kompetencer end mere
traditionel linieledelse.
Et gennemgående træk ved caseprojekterne er endvidere, at interviewpersoner angiver, at
budgetansvaret er forankret på et tilstrækkeligt højt niveau i organisationen og har været
klart placeret og tydeligt kommunikeret. I langt de fleste cases er det overordnede budgetansvar forankret hos projektejeren, hvilket oftest er enten en kontorchef, en person på direktionsniveau eller eventuelt en ansvarlig enhed i departementet for den styrelse, der gennemfører projektet. Operationelt eller dagligt budgetansvar er som oftest forankret hos projektlederen eller eventuelt hos institutionens økonomikontor. Undertiden bistår økonomikontoret
den ansvarlige projektleder med rapporteringen.
Utilstrækkelig organisationsforankring
Flere projektmyndigheder har givet udtryk for, at det har været en udfordring at få forankret
projektet og løsningen i organisationen. Tendensen er generelt, at projekterne er forankret
organisatorisk langt fra brugerne og de mellemledere, der har ejerskab for de arbejdsgange,
som løsningen skal understøtte, og hvor gevinsten skal realiseres. Dette har været tilfældet
på POLSAG, PEM, CivilStraffe, NationaleTest og BMS. En typisk konsekvens af dette er, at
brugerne ikke tager ejerskab for løsningen og at ”forretningen” i de enkelte myndigheder ikke
har et klart placeret ejerskab for at sikre projektets succes og at forventede effekter realiseres.
Boks 6 – Modstand fra interessenter
”En udfordring har været, at visse kritiske interessenter har ydet stor modstand mod projektet, og deres
villighed til at levere input til projektet har været minimalt. Endvidere har det været vanskeligt at få de
interessenter, der efterfølgende skal anvende løsningen, til at tage medansvar for løsningen. Denne
udfordring har krævet fokus på kommunikation, samt etablering af fokusgrupper og afholdelse af konferencer.”
”Konsekvensen af denne modstand har været, at projektet ikke altid har haft en kvalitetssikret leverance.”
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Ifølge interviewpersonerne er det en udfordring, at modtagerorganisationen ikke er en del af
og ikke har ansvar for projektet og dermed ikke har forståelse for projektet, og hvordan løsningen skal forbedre servicen over for borgere eller realisere effektiviseringer. Dermed bliver
det vanskeligere for væsentlige interessenter at se formålet med projektet. Det kan her tilføjes, at der ikke fra starten af alle caseprojekterne har været gennemført en egentlig interessentanalyse eller er blevet udarbejdet en kommunikationsplan. Interviewpersoner fra flere af
de undersøgte projekter oplyser, at modenheden på dette område har været minimal fra
starten af deres projekter, men dette er langsomt blevet opbygget undervejs i projektforløbet.

Boks 7 – Manglende organisationsforankring
På et caseprojekt, hvor målet var at etablere et system, der kunne udrulles til et bredt udvalg af interessenter over hele landet, oplevede projektmyndighed, rådgivere og leverandører, at det var vanskeligt at få eksterne interessenter til at acceptere projektet og bidrage til det. Flere af de vigtigste interessenter blev kun inddraget kortvarigt meget tidligt i processen uden at medvirke til udarbejdelse af kravspecifikation eller indgåelse af kontrakt. Konsekvensen var, at den endelige løsning ikke levede op til
slutbrugernes forventninger og behov.
Ifølge interviewpersonerne fra projektmyndigheden skyldtes den manglende inddragelse, at interessenterne modarbejdede processen. Resultatet var ifølge interviewpersonerne, at løsningen ikke var tilpasset arbejdsgangene, fordi leverandøren simpelthen ikke havde forstået, hvordan brugerorganisationen
fungerede. Det betød endvidere, at slutbrugernes forventninger var højere, end det der havde været
aftalt i kontrakten.
Det er leverandørens vurdering, at slutbrugerne burde have været inddraget i højere grad helt fra starten. Slutbrugerne skulle eksempelvis have haft bedre mulighed for at præge kravspecifikationen. Det er
leverandørens opfattelse, at politik mellem slutbrugerne og styrelsen spændte ben for samarbejdet.
Rådgiveren mener, at der her manglede et klart politisk mandat til at tvinge de eksterne interessenter til
at bidrage til processen.

Endvidere er der en tendens, til at projekterne er meget fokuserede på selve løsningen, og i
mindre grad den effekt eller værdi som investeringen og dermed projektet skal have for staten. Med dette menes, at der er en tendens, til at projektmyndighederne fokuserer på indsatsen og styrer projektet efter at få designet og udviklet løsningen efter en konkret vision om
løsningens teknologiske form, frem for at styre projektet efter løsningens funktionelle effekt.
Det udmønter sig i:
Ø At projektmyndighedens fokus er på at realisere kravspecifikationen.
Ø At kun et absolut minimum af projekterne er i stand til at redegøre for økonomiske og
ikke-økonomiske mål.
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Ø At ingen caseprojekter har haft fokus på gevinstrealisering som en styringsdisciplin
igennem projektforløbet.
Ø At ingen af de caseprojekter, der har arbejdet med forventet økonomiske eller ikkeøkonomiske mål, igennem projektforløbet har haft fokus på at følge op på og genvurdere realismen i disse mål.
Ø At ingen af de undersøgte caseprojekter har gjort sig overvejelser om, hvordan der
skal følges op på eller måles på realiseringen af disse mål.
På hovedparten af caseprojekterne har projektmyndigheden i forskellig grad gennem analyse- og planlægningsfasen samt specifikationsfasen været afhængig af input fra andre aktører, enten internt i de respektive projektmyndigheders egen organisation eller eksternt fra
andre offentlige instanser. Meget ofte er input fra disse interessenter af væsentlig betydning
for kortlægningen af de arbejdsgange og dermed de behov, som løsningen skal kunne understøtte. For caseprojekterne CivilStraffe, POLSAG, PEM, NationaleTest og NemKonto har
det dog været forbundet med store udfordringer for projektmyndighederne at få de relevante
interessenter til at deltage og få forankret et ansvar for løsningens udformning.
På de caseprojekter, hvor involvering af eksterne interessenter har været nødvendig, har
resultatet ofte været, at der frem for tæt og udviklingsorienteret dialog er opstået uoverensstemmelser mellem brugere og projektmyndighed. Flere interviewpersoner fra projektmyndigheder og rådgivere har endvidere beskrevet det som en udfordring, at de arbejdsgange,
som løsningen skal understøtte, ikke kortlægges grundigt i forbindelse med afdækning af
behov og specificering af krav. Udfordringer der i begge tilfælde har betydet, at den endelige
løsning ikke har levet op til brugernes forventninger og behov.

5.4.2

Underbyggende detailobservationer for projektforankring

Den centrale observation om ”projektforankring” er understøttet af en række tværgående
detailobservationer fra de udarbejdede caserapporter. I dette delkapitel beskrives disse detailobservationer, ligesom der redegøres for, hvor disse detailobservationer optræder.

Detailobservationer på baggrund af interviewpersonernes oplevelser er beskrevet i tabel 31.
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Tabel 31 – Detailobservationer, projektforankring
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Utilstrækkeligt ejerskab. Projektansvar er ikke forankret i organisationen, hvor løsningen
skal benyttes (forretningen) og værdien realiseres. Dette gør det dels vanskeligere at inddrage interessenter i arbejdet, dels vanskeligere at skabe de rette incitamenter for modtagerorganisationen i forhold til implementering og målstyring.
Uklar forankring af ansvar for værdirealisering. Projekter har fokus på løsningen og i
mindre grad den værdi som projektet forventes at tilføre set i forhold til den samlede investering. Ansvaret for at forventede (ønskede) værdier realiseres er ikke entydigt placeret.
Vanskelig interessentinddragelse. Det er vanskeligt at få eksterne aktører til at bidrage til
kravspecificering og planlægning af projektet.

5.4.3

Læringspunkter og anbefalinger for projektforankring

I denne sektion redegøres for læringspunkter i form af observerede succeser og anbefalinger fra caseprojekterne inden for rammerne af den centrale observation ”projektforankring”.
Endvidere indeholder denne sektion Ernst & Young’s vurderede læringspunkter og anbefalinger til fremadrettede forbedringsinitiativer. Vurderede læringspunkter er fremstillet ud fra
en sammenfatning af en eller flere observationer eller indikationer.
På størstedelen af caseprojekterne er det lykkedes for projektmyndighederne at forankre
projektet solidt hos ledelsen og dermed sikre ledelsens fokus på og opbakning til projektet.
Der er større vanskeligheder på den bredere organisatoriske side, blandt andet ejerskabet
hos brugerne og inddragelsen af interessenter. På to caseprojekter (MiniMAKS og CAP) har
man haft succes med at inddrage interessenterne og få dem til at bidrage til processen.
Endvidere er der et enkelt projekt, der har haft succes med at forankre ejerskabet i forretningen (NationaleTest).
Interviewpersonerne fra projektmyndigheder, rådgivere, brugere og leverandører har fremført en række anbefalinger, der kan bidrage til bedre projektforankring:
Ø Stærk og udførligt beskrevet vision for projektet: Visse projektmyndigheder (eksempelvis CivilStraffe) har haft succes med at udarbejde en præcis vision for projektet, der nøje beskriver, hvad interessenterne kan forvente af den endelige løsning.
Dette har medvirket til at motivere interessenterne og fremme ejerskab for løsningen. I beskrivelsen af projektet har enkelte af interviewpersonerne bemærket, at det
kan være fordelagtigt at beskrive den endelige løsning med virkelighedsnære eksempler, således at både udviklere og brugere bedre kan sætte sig ind i, hvordan
den endelige løsning bør se ud.
Ø Tidligere involvering af brugere og andre interessenter: Brugere og andre væsentlige interessenter bør involveres senest ved udarbejdelse af kravspecifikationen
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og gerne tidligere i forbindelse med idébeskrivelsen. Dette vil bidrage til at skabe en
løsning, der er bedre afstemt med brugernes forventninger. I forbindelse med denne
anbefaling er det værd at bemærke, at der muligvis bør gøres mere for at skabe et
klart mandat, der kan ”presse” eksterne interessenter til bordet, såfremt de ikke er
samarbejdsvillige. Dette kan eventuelt opnås ved at gøre mere for at kommunikere
den endelige løsnings fordele for interessenterne. En betydelig del af de deltagende
interviewpersoner angiver, at Finansministeriet ville kunne bidrage til, at interessenter fra den offentlige sektor i højere grad tager ansvar og leverer input til tværgående
digitaliseringsprojekter, ved at Finansministeriet i højere grad lægger pres på nøgleinteressenter.
Ø Målrettet og dækkende interessentkommunikation: Blandt de undersøgte cases
kan det bemærkes, at der for de projekter, der har været mest succesfulde, også har
været et stærkt fokus på interessenthåndtering gennem informationskampagner og
orienteringsmøder med større grupper af interessenter og bilaterale møder, hvor
uoverensstemmelser mellem projektmyndighed og enkelte interessenter er blevet
drøftet.
Ø Ejerskab placeres hos brugere/forretningen: Visse interviewpersoner fra leverandørerne mener, at det før igangsættelse af et projekt med fordel kan undersøges,
om projekter skal forankres med ejerskab og derved projektledelse i den del af forretningen, der skal overtage løsningen. Det vil være en fordel, hvis ansvaret for at
realisere projektets værdi placeres hos de dele af organisationen, der skal anvende
og drage nytte af løsningen. Der er på nuværende tidspunkt en tilbøjelighed til at
placere ejerskabet for projektet og projektets mål hos enten it eller økonomi, og
dermed langt fra løsningens brugere.

5.5

Ambitiøse løsninger

Caseprojekterne er udsprunget enten af politiske beslutninger eller af projektmyndighedernes konkrete behov for at modernisere, effektivisere eller kvalitetsforbedre sagsbehandlingen og opgaveløsningen. Dette afsnit omhandler balancen mellem den konkrete opgave,
som projektmyndigheden søger at løse, og andre forhold som ender med at påvirke løsningens omfang og kompleksitet.

5.5.1

Fremstilling af observation for ambitiøse løsninger

I relation til arbejdet med caseprojekternes vision og retning har interviewpersoner fra projektmyndigheder, rådgivere og leverandører oplyst, at caseprojekternes omfang og kompleksitet ofte stiger på grund af projektmyndighedens bestræbelser på at skabe nogle meget
ambitiøse og visionære løsninger.
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Som udgangspunkt kan ambitiøse og visionære løsninger være udemærket. Udfordringerne
for caseprojekterne opstår dog i det øjeblik, hvor flere aspekter af den ønskede løsning er
både ambitiøse og visionære samtidigt. Det vil sige der eksempelvis sigtes mod at udvikle en
skræddersyet løsning baseret på ny og uprøvet teknologi, samtidig med projektet har til hensigt at udvikler noget der ikke er set før, som eksempelvis udviklingen af it-baserede adaptive tests. Det stiller meget høje forventninger og krav til projektmyndighedens – herunder leverandørernes – evne til at gennemføre projektet. Eksempelvis viser undersøgelsen, at:
Ø løsningerne ofte baseres på ”leading edge”-teknologi
Ø parterne søger at skabe en prestigefuld reference case
Ø der stilles store krav til systemløsningernes funktionalitet og fleksibilitet
Ø omfattende løsninger medfører store programmer
Ø løsningerne forventes gennemført urealistisk hurtigt
Løsningerne baseres på ”leading edge”-teknologi
I flere af caseprojekterne kan det konstateres, at man i visionsarbejdet forudsætter, at løsningerne skal være på forkant med den teknologiske udvikling, bl.a. for derigennem at indarbejde størst mulig langtidsholdbarhed og fleksibilitet i løsningerne. Det forudsætter dog, at
der tages højde for dette, når projektet planlægges og projektmodellen vælges. Anvendelse
af ny og uprøvet teknologi øger projektets risikoprofil markant. Når nyeste teknologi tages i
anvendelse, er der eksempelvis stor risiko for, at elementerne ikke er tilstrækkeligt modnet
og derfor er ustabile. I andre situationer har parterne oplevet, at elementer slet ikke fungerer
korrekt, og man derfor er nødt til at programmere midlertidige løsninger, som kan levere den
ønskede funktionalitet, indtil underleverandøren kan finde en løsning på problemet.
Boks 8 – Ny og uprøvet teknologi
På et caseprojekt designes en meget kompleks systemløsning, og det påtænkes at anvende ny teknologi på en række områder. Leverandøren og projektmyndighedens egne specialister og itarkitekter udarbejder sammen en detaljeret løsningsbeskrivelse. Efter mange drøftelser igangsættes
udvikling samt test af løsningens delkomponenter, hvilket medfører store problemer. Det viser sig, at
komponenterne ikke fungerer som forventet, og der må løbende findes nye løsninger. Dette ender
med at udgøre en betydelig udfordring for projektet og får stor betydning for projektets forsinkelse.

Interviewpersoner fra både projektmyndighed, rådgiver og leverandør angiver anvendelse af
ny teknologi som en direkte årsag til mange af de udfordringer caseprojekterne møder under
deres gennemførelse. Det skyldes at projektmyndighederne i flere situationer efterstræber
løsninger, der ligger på grænsen af, hvad teknologien på det aktuelle tidspunkt kan tilbyde.
Det er Ernst & Young’s vurdering, at der er en klar sammenhæng mellem valget af ”leading
edge” teknologi og de mange problemer i samspillet mellem projektmyndigheder og leverandører. Disse udfordringer er nærmere beskrevet i delkapitel 5.7.
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Flere interviewpersoner angiver endvidere, at de har oplevet et pres for at anvende en specifik teknologi i caseprojektets løsning. Det er eksempelvis forekommet i en situation, hvor Finansministeriet har presset på, for at en løsning skal baseres på FESD-aftalen. I en anden
situation har en projektmyndighed oplevet et pres fra Videnskabsministeriet om at anvende
SOA-teknologi på integrationsprojekter.
Boks 9 – Anvendelse af standard løsninger
”Det er ikke et udviklingsprojekt, da produktet består af hyldevarekomponenter, der på forhånd forventes at have et bestemt niveau af kvalitet.”
”Projektet er kørt som et begrænset udbud blandt udvalgte leverandører. Der var et krav om, at det
ikke måtte blive et udviklingsprojekt. Løsningen skulle derimod være baseret på en "hyldevare". Derfor blev det også krævet, at hver leverandørs produkt indledningsvist skulle demonstreres. Selve
tilpasningsdelen er normalt større i forsvarsprojekter.”

Parterne søger at skabe en prestigefuld reference case
På flere af caseprojekterne har man fra politisk hold og fra projektmyndigheden tilstræbt at
lave en prestigefuld ”state-of-the-art”-løsning, som er på forkant med den teknologiske udvikling. En sådan løsning giver ifølge flere interviewpersoner ministeriet og projektmyndigheden
mulighed for at differentiere sig i forhold til andre offentlige organisationer. Leverandøren får
ydermere lejlighed til at arbejde med den nyeste teknologi, og den erfaring og profilering kan
leverandøren efterfølgende markedsføre i andre situationer.
Det er Ernst & Young’s vurdering, at kombinationen af store ambitioner og manglen på en
effektiv analyse og styring af ressourcer og kompetencer udgør en stor risiko for statslige itprojekter. Endvidere indikerer undersøgelsen en tendens til, at ambitionsniveauet stiger mest
i de indledende faser, og at der efterfølgende i udviklings- og implementeringsfasen sker
fravalg af funktionalitet i forhold til den oprindelige specifikation og/eller indgåelse af tillægskontrakter med leverandøren.

Der stilles store krav til systemløsningernes funktionalitet/fleksibilitet
En del af caseprojekterne er iværksat på basis af et behov for modernisering af forældede itsystemer. Det er kendetegnende, at caseprojekterne sigter på at udvikle langtidsholdbare
løsninger. Det betyder fx at caseprojekterne sigter på at indarbejde størst mulig fleksibilitet
og rummelighed i forhold til at imødekomme fremtidige behov i forhold til borgerne eller andre offentlige instanser.
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Boks 10 – Store krav til funktionalitet og fleksibilitet
På et caseprojekt besluttes det fra politisk side at gennemføre en modernisering af et kritisk fagsystem, således at borgerservicen kan højnes og de interne arbejdsprocesser kan effektiviseres.
Systemunderstøttelsen har tidligere bestået af flere selvstændige platforme i de enkelte forretningsenheder uden nogen tværgående integration. Der etableres et projekt, hvor målet er at udvikle en
helt ny løsning baseret på FESD. Den nye løsning baseres på anvendelse af tidssvarende teknologi.
Parallelt med det oprindelige projekt må der derfor etableres yderligere et projekt, hvor målet er at
højne integrationssnitfladerne på en række af de omkringliggende randsystemer til et tidssvarende
teknologisk niveau. Ifølge flere interviewpersoner undervurderes denne opgave. Det samlede program ender derfor med at blive meget stort. Der er også mange indbyrdes afhængigheder, som skal
styres minutiøst.

I forbindelse med dette er det værd at bemærke, at der med undtagelse af et caseprojekt er
tale om udvikling af skræddersyede løsninger til understøttelse af specielle behov. På POLSAG og CivilStraffe caseprojekterne har man imidlertid taget udgangspunkt i FESDløsninger, der dog i omfattende grad efterfølgende er tilpasset i væsentlig grad – ifølge en
interviewperson fra CivilStraffe helt op til 70%. Flere af caseprojekterne understøtter meget
specielle behov, såsom for CAP-projektet. Men det er bemærkelsesværdigt, at det for ingen
af caseprojekterne har været muligt at basere løsningen på en standardløsning, eller i højere
grad at genanvende delkomponenter, som har været anvendt i andre løsninger.
Omfattende løsninger medfører store programmer
Når en projektmyndighed iværksætter et it-projekt, så er det mere omfattende end alene at
udvikle en it-løsning. Der bliver ofte samtidig iværksat en nytænkning af de eksisterende arbejdsprocesser samt udvikling af helt nye services og måder til at skabe og videreformidle
data i forhold til andre interne/eksterne systemer. Det er eksempelvis tilfældet i caseprojekterne MiniMAKS og POLSAG. Der skal altså ikke kun udvikles en isoleret og afgrænset løsning, men også foretages en omfattende systemintegration. Resultatet er at projektet i høj
grad ender som et forretningsudviklingsprojekt, der dermed også stiller højere krav til inddragelse af organisationen og faglig ekspertise i forretningsudvikling.
Ud over det faktum, at flere af caseprojekterne ofte består af flere tekniske spor, iværksættes
der ofte parallelle projekter, der sigter på at udvikle organisationen og de medarbejdere, der
er involveret i de undersøgte caseprojekter. Eksempelvis har man i et caseprojekt parallelt
med selve caseprojektet iværksat udvikling af en projektmodel og etablering af et internt
programkontor. Et initiativ, der ifølge flere interviewpersoner fra projektmyndigheden har givet stor værdi, men som ikke har mindsket kompleksiteten af det samlede program.

Løsningerne forventes gennemført urealistisk hurtigt
I mange af caseprojekterne er tidsplanerne meget optimistiske og i flere tilfælde forekommer
de ifølge interviewpersonerne urealistiske. En del af forklaringen skal findes i den måde,
hvorpå tidsfristerne fastlægges. I forbindelse med projekters foranalyse fastlægges der ofte
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ambitiøse tidsrammer fra politisk side, som accepteres af projektmyndigheden og som efterfølgende er vanskelige at ændre på. Alligevel er den reelle tidsramme for caseprojekterne
meget længere, og ser man på den gennemsnitlige planlagte tidsramme for de undersøgte
projekter, så er den ca. 3,6 år. Men ser man så modsat på den gennemsnitlig realiserede
tidsramme for de samme projekter, så udgør den ca. 5,2 år.

5.5.2

Underbyggende detailobservationer for ambitiøse løsninger

Den centrale observation om ”ambitiøse løsninger” er understøttet af en række tværgående
detailobservationer fra de udarbejdede caserapporter. I dette delkapitel beskrives disse detailobservationer, ligesom der redegøres for, hvor disse detailobservationer optræder. Detailobservationer på baggrund af interviewpersonernes oplevelser er beskrevet i tabel 32
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Tabel 32 – Detailobservationer, ambitiøse løsninger
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Anvendelse af ”leading edge”-teknologi. Anvendelse af ny og uprøvet teknologi angives
som en direkte årsag til mange af de udfordringer, caseprojekterne møder under deres gennemførelse.
Parterne søger at skabe en prestigefuld reference case. Observationer indikerer, at der i
de indledende projektfaser sker udvidelser af projektet, og at ambitionsniveauet om den perfekte løsning nogle gange vanskeliggør udviklingsarbejdet unødigt.
Store krav til systemløsningernes funktionalitet/fleksibilitet. Projektarbejdet kompliceres
i takt med, at kravene til løsningens fleksibilitet og funktioner vokser.
Omfattende løsninger medfører store programmer. Realisering af de ambitiøse løsninger
forudsætter typisk den samtidige håndtering af flere forskellige projekter. Derved vokser projektledelsesopgaven markant.
Løsninger forventes gennemført urealistisk hurtigt. I flere caseprojekter er tidsplanerne
meget optimistiske og i flere tilfælde forekommer de ifølge interviewpersonerne urealistiske.
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5.5.3

Læringspunkter og anbefalinger for ambitiøse løsninger

I denne sektion redegøres for læringspunkter i form af observerede succeser og anbefalinger fra caseprojekterne inden for rammerne af den centrale observation ”ambitiøse løsninger”. Endvidere indeholder denne sektion Ernst & Young’s vurderede læringspunkter og anbefalinger til fremadrettede forbedringsinitiativer. Vurderede læringspunkter er fremstillet ud
fra en sammenfatning af en eller flere observationer eller indikationer.

Følgende læringspunkter er identificeret:
Ø Nedbryd projektet i mindre dele: Interviewpersoner på flere af caseprojekterne angiver, at projekterne burde have været nedbrudt i mindre og mere håndterbare dele,
som forløb over kortere tidsrum.
Ø Indbyg en længere testperiode i projektet: En interviewperson påpeger, at man
burde have indbygget en længere periode i projektet, til grundig test af systemet.
Derved kunne man have fanget og afhjulpet flere fejl, inden systemet blev sat i drift.
Ø Integrationsspor giver store udfordringer: På flere caseprojekter er der en tendens til, at det er udviklingen af nye integrationslag, som giver de største teknologiske udfordringer. Det har stor betydning for overskridelse af tidsrammer og budget.
Flere caseprojekter består af to eller flere spor, hvoraf det ene spor omfatter udvikling af nye integrationslag for tilpasning af eksisterende snitflader i randsystemer eller
implementering af ny busarkitektur.
Af det følgende fremgår en række konkrete anbefalinger fra Ernst & Young, der er relevant observationer omkring ambitiøse løsninger:
Ø Anvendelse af standardløsninger og -delkomponenter: For alle caseprojekterne
er der tale udvikling af skræddersyede løsninger til understøttelse af specielle behov.
Øget anvendelse af standardløsninger eller delkomponenter vil reducere statslige itprojekters risikoprofil betydeligt.
Ø En anden måde at øge mulighederne for anvendelse af standardløsninger er ved at
simplificere nuværende arbejdsgange på tværs af staten. Det er Ernst & Young’s
vurdering, at dette kunne skabes gennem to centrale initiativer:
§

Øget forenkling af regler og arbejdsgange i staten kan være en medvirkende
faktor til at begrænse mængden af specielle funktionalitetskrav til nye itløsninger

§

Løsningernes kompleksitet kan endvidere mindskes ved, at man generelt kun
søger en fuld it-understøttelse af de mest generelle og daglige arbejdsprocesser, og i stedet fortsat håndterer de mest sjældne og komplekse arbejdsprocesser manuelt.
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Ø Lad en uvildig aktør udfordre løsningskonceptet: Som tidligere beskrevet i dette
delkapitel er der en tendens til, at projektmyndighederne søger at skabe nogle meget
ambitiøse løsninger, som efterfølgende løber ind i store uforudsete udfordringer. Det
er Ernst & Young’s anbefaling, at der i forhold til projektets kompleksitet, omfang og
risikoprofil etableres en fast praksis for at involvere en både politisk og forretningsmæssig uvildig part, der kan foretage en gennemgang og godkende det udarbejdede
løsningskoncept, før løsningen specificeres i detaljer og sendes i udbud.

5.6

Udbudsprocessen

Udbudsprocessen omhandler projekternes udbudsform, kravspecificering og valg af leverandør samt anvendte kontraktformer.
Udbudsprocessen gennemføres inden for rammerne af EU’s udbudsretslige principper, der
har til formål at sikre lige konkurrence for leverandørerne. For den enkelte projektmyndighed
opleves de udbudsretlige principper som begrænsende i forhold til valg af leverandør. På
trods af dette åbner udbudsprocessen dog en mulighed for gennemførelse af en række aktiviteter til at fremme fleksibiliteten og involveringen af leverandøren. Disse er dog sjældent
set anvendt på caseprojekterne og omfatter mulighed for at afholde projektkonkurrencer eller
anvende forhåndsmeddelelser, hvor der før tilbudsgivning kan indgås dialog med potentielle
leverandører.
Ved kravspecificering forstås afdækning af behov, opgørelse af behov og udarbejdelse af
kravspecifikation. Formålet med kravspecifikationen er at skabe klarhed over stillede krav og
forventninger til projektets leverance – det vil sige, hvilke krav til funktionalitet og opbygning
løsningen skal opfylde.
Valg af udbudsform kan ske på basis af faktorer som antallet af udbudsrunder, hvilken form
de skal tage, hvilken kontraktskabelon der forventes anvendt, løsningens kompleksitet og
hvordan leverandørerne ønskes involveret. Ved visse løsningsformer er udbudsformen dog
givet på forhånd som følge af anvendelse af generelle rammekontrakter, som fx FESDrammeaftalen eller andre tværgående aftaler. I de ni caseprojekter er der anvendt flere forskellige udbudsformer.
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Tabel 33 – Oversigt over anvendte udbudsformer
Caseprojekt

Udbudsform

SKAT

Rammeaftale med flere aktører

NationaleTest

Konkurrencepræget dialog

CAP

Begrænset udbud

PEM

Offentligt udbud

CivilStraffe

FESD-rammeaftale

POLSAG

FESD-rammeaftale samt traditionelt udbud for udvikling af integrationslag

MiniMAKS

Begrænset udbud

NemKonto

Begrænset udbud

BMS

*

* Udbud har været fritaget fra de udbudsretslige principper fordi projektet er klassificeret som vigtigt for
statens sikkerhed

Fælles for caseprojekterne er, at de med undtagelse af de projekter hvor anskaffelsen er
sket på basis af FESD-rammeaftalen, typisk anvender fastpriskontrakter.

5.6.1

Fremstilling af observation for udbudsproces

Udbudsprocessen og underliggende aktiviteter udgør et vigtigt element for caseprojekternes
videre succes. Undersøgelsen viser med stor tydelighed, at parametre som valg af den rigtige leverandør, sikkerhed for en gensidig ensartet forståelse for den løsning der skal udvikles
samt indgåelse af samarbejdsaftale under den rigtige styringsform har afgørende betydning
for caseprojekternes succes.
Der er bred enighed blandt projektmyndigheder og interviewpersoner fra rådgivere og leverandører om, at udbudsprocessen i sin nuværende form ikke er fremmende for projekternes
succes.
Boks 11 – Udbudsregler opleves som hæmmende for it-udviklingsprojekter
”Projekter af denne karakter er en udfordring at gennemføre under de gældende udbudsregler.
Rammerne for hvordan du kan gå i udbud, og hvordan du skal beskrive systemet samtidig med, at
leverandøren skal give fast pris er meget udfordrende. Der findes alternative udbudsmuligheder, men
de er bedst til projekter til flere hundrede mio. kr.”

De opsamlede udfordringer i forhold til udbudsprocessen kan sammenfattes under tre hovedoverskrifter:
Ø Involvering af leverandører
Ø Vurdering og valg af leverandør
Ø Nuværende styringsformers anvendelighed på komplekse udviklingsprojekter.
94

Involvering af leverandører
På caseprojekterne er der en generel tendens til, at leverandør og projektmyndighed ikke
har samme opfattelse af løsningens omfang og kompleksitet. Dette understøttes af observationer fra caseprojekterne CAP, POLSAG, SKAT og NationaleTest, hvor leverandørerne efter eget udsagn enten har anvendte væsentlig flere timer på opgaven end beregnet – på enkelte projekter op til 100 % eller mere – eller på sidstnævnte projekt, hvor flere interviewpersoner rejser tvivl om, hvorvidt der er tale om et it-projekt, eller det mere er et fagligt orienteret
projekt.
I forlængelse heraf peger flere interviewpersoner på, at de anvendte udbudsformer ikke er
egnet til store udviklingsprojekter, idet de hindrer involvering af leverandøren i aktiviteter som
kortlægning af de arbejdsgange, som løsningen skal understøtte og opgørelse og specificering af krav. Involvering af leverandører i disse kritiske aktiviteter er ifølge flere interviewpersoner vigtig og vil kunne medvirke til at etablere en mere fuldstændig og ensartet forståelse
hos projektmyndighed og leverandør omkring den løsning, der skal udvikles. At en ensartet
fælles forståelse ikke har eksisteret på flere af caseprojekterne understøttes af, at der på
flere af caseprojekterne har været store forskelle i tilbudsgiveres pris.

Vurdering og valg af leverandør
Som nærmere beskrevet under delkapitel 5.7 viser undersøgelsen med stor tydelighed, at
samspillet med leverandøren udgør en væsentlig kilde til nogle af caseprojekternes hovedudfordringer. Vurdering og valg af den rigtige leverandør er således meget kritisk for projektets succes.
Generelt har caseprojekterne taget initiativ til at vurdere og stille krav til tilbudsgiveres modenhed og parathed til at løfte den udbudte opgave. Vurderingen er gennemført ved at indskrive en række krav til tilbudsgivers modenhed i udbudsmaterialet. På trods af dette, er der
ifølge interviewpersoner på tværs af caseprojekterne, en klar tendens til, at leverandørerne
har en udfordring med at opretholde en tilstrækkelig modenhed i leverancen og styringen af
projektet. Som årsag til dette peger rådgiver og projektmyndighed fra CivilStraffe på, at den
nuværende metode til at vurdere leverandørernes modenhed ikke er hensigtsmæssig, idet
der er en tendens til, at leverandørernes besvarelse af sådanne krav i udbudsmaterialet er
omkostningsfri.
Boks 12 – Udskiftning af leverandør ikke en reel mulighed
”Vi har overvejet muligheden for at skifte leverandøren – men det vil være den dyreste løsning, som
også vil medføre, at projektet bliver forsinket i yderligere 2 år.”

Caseprojekterne CivilStraffe og POLSAG er gennemført på baggrund af FESDrammeaftalen, og valget af leverandør er derfor sket blandt statens prækvalificerede FESD-
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leverandører. På trods af dette har der på begge projekter været store problemer med de
valgte leverandørers parathed og evne til at styre projekt og leverancer effektivt.
Et andet problem, som rejses af flere interviewpersoner hos både projektmyndigheder og
leverandører, er, at der generelt afsættes for lidt tid til at gennemføre udbudsprocessen. Således vurderer interviewpersoner fra projektmyndigheder og rådgivere, at udarbejdelse af
udbudsmateriale og tilbud gennemføres under et alt for stort tidspres set i forhold til projektets samlede varighed. Eksempelvis kan en leverandør have blot en måned til at udarbejde
et tilbud, hvor udbudsmaterialet er ledsaget af en kravspecifikation, der fylder tre ringbind.
Boks 13 – Plads til ændringer
”Kommunikation og tid er en udfordring – kravspecifikationen bliver lavet over et år, mens tilbuddet
skal udarbejdes og gives på en måned.”

Flere observationer på tværs af caseprojekterne viser et behov for, at der indarbejdes en
større realisme i de anvendte tidsplaner. Ifølge flere interviewpersoner stiller projektmyndigheden krav om for stramme tidsplaner over for leverandøren. Ofte er situationen den, at leverandøren accepterer denne tidsplan og kontraktuelt forpligtiger sig til at levere til den efterspurgte tid. Ifølge interviewpersoner fra leverandører sker dette, fordi tilbudsprocessen hos
leverandørerne ofte er drevet af kommercielle hensyn.

Nuværende styringsformers anvendelighed på komplekse udviklingsprojekter
Kravspecifikationen danner grundlag for tilbudsgivers prissætning af den tilbudte løsning og
er på samtlige caseprojekter anvendt som et af de centrale styringsdokumenter for samarbejdet med leverandøren. Der er fra caseprojekt til caseprojekt store forskelle på kravspecifikationernes størrelse og detaljeringsgrad, ligesom der er store forskelle på de fordele og udfordringer, som dette ifølge interviewpersoner fra caseprojekterne medfører.
På tværs af samtlige caseprojekter anføres kravspecifikationen som et dokument med afgørende betydning for kvaliteten af den løsning, der leveres. Men flere observationer peger dog
også på kravspecifikationen som et dokument, der kan være kilde til forskellige udfordringer:
Ø Forskelle i fortolkningen af specificerede krav – ofte har leverandøren en anden opfattelse af kravene til eksempelvis funktionalitet end projektmyndigheden. Denne
uoverensstemmelse kan opstå som følge af at leverandøren ikke forstår projektmyndighedens forretningsområde.
Ø Modstridende krav – undertiden oplever leverandører, at der stilles modstridende
krav til løsningens funktionalitet.
Ø Hæmmende for den rigtige løsning – de mange krav i kravspecifikationen kan virke
hæmmende for at leverandørens frihed til at skabe en løsning, der i videst muligt omfang opfylder brugernes behov på den smarteste måde.
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Måden hvorpå kravspecifikationen er anvendt på caseprojekterne kan opdeles i to kategorier: Omfattende og detaljeret eller overordnet og åben.
Omfattende og detaljeret. På de større og teknisk mest komplekse caseprojekter er der
typisk udarbejdet meget omfattende og detaljerede kravspecifikationer på 1.000 krav eller
mere. Kravspecifikationen ses her sammen med kontrakten anvendt som et meget centralt
dokument for styringen af samarbejdet med leverandøren. Ifølge flere af interviewpersonerne overskrider kravspecifikationer af en sådan størrelse det absolutte maksimum for, hvad
der realistisk set kan håndteres af såvel projektmyndighed som leverandør.
Flere programledere, projektledere og projektdeltagere på tværs af caseprojekterne påpeger, at så detaljerede kravspecifikationer kan være hæmmende for udviklingen af den bedste
løsning, og at det er nødvendigt at indarbejde en større fleksibilitet i kravspecificeringen af så
store projekter. På flere af de mest komplekse projekter – herunder POLSAG og SKAT - giver programledere, projektledere og projektdeltagere da også udtryk for, at man i praksis via
en ”semi-agil” tilgang løbende har givet de enkelte projektteams mandat til at forhandle med
leverandøren om løsning af krav og fravalg eller tilvalg af krav i forhold til den oprindelige
kravspecifikation. Modsat vurderer projektejere fra caseprojekterne MiniMAKS, POLSAG og
CAP, at disse omfattende kravspecifikationer er et vigtigt værktøj til at styre og sikre, at leverandøren leverer det aftalte.
Flere interviewpersoner angiver endvidere, at den proces, som i dag anvendes i staten på så
store udviklingsprojekter, hvor samtlige krav specificeres på forhånd i detaljer, og hvor enhver efterfølgende afvigelse fra disse krav principielt skal behandles som ændringsanmodninger, er kontraproduktiv for den praktisk mulige gennemførelse af projekterne.
Boks 14 – Plads til ændringer
”Man må erkende, at på store it-projekter, hvor der udvikles løbende, bliver man klogere hen ad vejen, og det medfører behov for ændringer. Hvis man ikke kan acceptere dette, så har man et problem.”

Overordnet og åben. På de resterende caseprojekter er kravspecifikationen udarbejdet
med en større åbenhed og plads til dialog med leverandøren om, hvordan de enkelte krav
bedst muligt opfyldes rent teknisk. Dette gælder caseprojekterne NemKonto og PEM, hvor
interviewpersoner fra projektmyndigheder oplyser, at man i både kravspecifikation og aftalegrundlag har udvist stor tillid til og indarbejdet stor åbenhed over for leverandøren.
Interviewpersoner fra NemKonto oplyser, at der er klare fordele og ulemper ved både den
omfattende og detaljerede kravspecifikation, og den overordnede og åbne kravspecifikation.
Sidstnævnte åbner mulighed for en større dialog med leverandøren om udvikling af de rigtige løsninger, men medfører også en større risiko, hvis samarbejdet med leverandøren medfører problemer. Interviewpersoner fra NemKonto vurderer, at leverandørens incitament, for
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at projektet ville blive en succes var stort, og at dette var en medvirkende faktor til, at samarbejdet med leverandøren forløb så godt.
Boks 15 – Vigtigt med en god kontrakt
”Leverandør og kunde skal ramme hinanden og forstå hinanden bedre – måske hvis man snakkede
mere sammen. Omvendt vil leverandør og kunde i sidste ende have modsatrettede mål, og så er der
ikke noget som en god kontrakt.”
”Der er alligevel fejl i kontrakten – man skal tænke, NÅR det fejler og ikke, HVIS det fejler. Jeg har i
hvert fald lært, at det er vigtigt, at jeg kender mine handlemuligheder, så jeg ved, hvad jeg kan gøre,
hvis leverandøren ikke lever op til deres løfter. I dag har vi registreret 40-45 fejl og ingen sanktionsmuligheder. Dvs. hvis ikke leverandøren udbedrer de fundne fejl rettidigt, så har vi kun købeloven –
og de sanktionsmuligheder der er heri – tilbage.”

Langt størstedelen af caseprojekterne benytter fra fastpriskontrakter. Ifølge udsagn for projektejere på caseprojekterne POLSAG, CAP og NationaleTest er disse fastpriskontrakter
sammen med førnævnte omfattende og detaljerede kravspecifikationer den væsentligste
årsag til, at projekterne kun har oplevet skred i tidsplanerne og i mindre grad i budgetterne.
Flere projektejere hos de respektive projektmyndigheder er glade for fastpriskontrakter og
giver klart udtryk for, at de er et vigtigt og effektivt værktøj til at styre leverandørerne.
Fra andre niveauer i projektorganisationen hos projektledere og programchefer gives der
imidlertid også udtryk for, at disse fastpriskontrakter har en klar uhensigtsmæssig tendens til
at bidrage til rigiditet, idet leverandørerne tvinges til kun at fokusere på kravene og i mindre
grad på løsningen.

5.6.2

Underbyggende detailobservationer for udbudsprocessen

Den centrale observation om ”udbudsprocessen” er understøttet af en række tværgående
detailobservationer fra de udarbejdede caserapporter. I dette delkapitel beskrives disse detailobservationer, ligesom der redegøres for, hvor disse detailobservationer optræder. Detailobservationer på baggrund af interviewpersonernes oplevelser er beskrevet i tabel 34.
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Meget omfattende og detaljerede kravspecifikationer

4

Stort tidspres under udbuds- og tilbudsfasen

4

4

4

4

4

4

4

4

4

PEM

4

BMS*

4

NationaleTest

NemKonto

4

SKAT

CivilStraffe

4

relse på caseprojekter

POLSAG

CAP

Opgørelse over detailobservationers tilstedevæ-

MiniMAKS

Tabel 34 – Detailobservationer, udbudsprocessen

Anvendte udbudsformer, rammeaftaler og kontraktsformer ses som uegnede og til tider hæmmende for
gennemførelse af it-udviklingsprojekter

Svag analyse af leverandørens evne og modenhed
Krav stillet til leverandører i udbudsmateriale er om-

4

kostningsfrie

4

Manglende kortlægning af arbejdsgange

4

Udbudsregler hindrer involvering af leverandører

4

4

4
4

4

4

4
4

4

4

* Udbud har været fritaget fra de udbudsretslige principper fordi projektet er klassificeret som vigtigt for
statens sikkerhed

Anvendte udbudsformer, rammeaftaler og kontraktsformer ses som uegnede og til
tider hæmmende for gennemførelse af it-udviklingsprojekter. De rammer og modeller
hvorunder udvikling og anskaffelse af komplekse it-løsninger i dag gennemføres ses som
uegnede. Ved udvikling af komplekse it-systemer er der behov for udvikling af nye og mere
åbne rammer for specificering af løsning, udvælgelse af leverandør og styring af samarbejdet med leverandøren.
Meget omfattende og detaljerede kravspecifikationer. Observationer omkring udfordringer og succeser ved anvendelse af meget omfattende og detaljerede kravspecifikationer
kontra anvendelse af mere åbne kravspecifikationer, hvor der er mulighed for dialog og sparring med leverandøren i målet om at udvikle den bedste løsning.
Stort tidspres under udbuds- og tilbudsfasen. I forhold til caseprojekternes generelle
tidslinie er der en tendens til, at tid afsat til hhv. projektmyndighedens gennemførelse af udbudsforløbet og leverandørernes tid til at forberede et tilbud er meget presset.
Svag analyse af leverandørens evne og modenhed. Undersøgelsens observationer tyder
på, at der ikke er tilstrækkelig fokus på at vurdere leverandørernes modenhed og parathed til
de pågældende caseprojekter.
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Krav stillet til leverandører i udbudsmateriale er omkostningsfrie. Observationer indikerer, at leverandørernes besvarelse af udbudskrav i udbudsmaterialet typisk er omkostningsfrit, og at det i praksis kan være meget vanskeligt for projektmyndigheden efterfølgende at
holde leverandørerne op på deres besvarelse af disse udbudskrav.
Mangelfuld arbejdsgangkortlægning. Arbejdsgangene, som projektets løsning skal understøtte, er ofte ikke kortlagt.
Udbudsregler hindrer involvering af leverandører. Anvendte udbudsregler forhindrer en
tilstrækkelig involvering af leverandører i projektmyndighedernes arbejde med at analysere
mulige løsninger, afdække behov og specificere krav.

5.6.3

Læringspunkter og anbefalinger for udbudsprocessen

I denne sektion redegøres for læringspunkter i form af observerede succeser og anbefalinger fra caseprojekterne inden for rammerne af den centrale observation ”udbudsprocessen”.
Endvidere indeholder denne sektion Ernst & Young’s vurderede læringspunkter og anbefalinger til fremadrettede forbedringsinitiativer. Vurderede læringspunkter er fremstillet ud fra
en sammenfatning af en eller flere observationer eller indikationer.
Det er Ernst & Young’s vurdering, at der hos mange projektmyndigheder generelt er et begrænset kendskab til de mere specielle udbudsformer, der henvender sig til anskaffelse af
særligt komplekse it-løsninger med en høj teknisk kompleksitet, og at dette er en medvirkende årsag til, at disse udbudsformer ikke anvendes i praksis. Dette kunne fx imødegås ved en
øget erfaringsopsamling og vidensdeling på tværs af staten, således erfaringer og viden om
nye udbudsformer hurtigere kunne deles.
Etablering af et øget tværgående samarbejde i staten kunne endvidere udvides til en central
opsamling/benchmarking af leverandørernes modenhedsniveau generelt og i forhold til specifikke teknologier. Den nuværende tilgang til vurdering af leverandørernes modenhed som
del af udbudsmaterialet fungerer ifølge undersøgelsens observationer ikke.
Interviewpersoner fra caseprojekterne har fremført en række konkrete anbefalinger i forhold
til at imødegå nogle af de beskrevne udfordringer:
Ø Prioriter tid til udbudsprocessen. På caseprojekterne er der en generel erkendelse
af, at udbudsprocessen ofte ender med at blive nedprioriteret rent tidsmæssigt, og at
dette specielt resulterer i, at leverandøren får meget kort tid til at udarbejde et tilbud.
En læring er, at der bør sættes god tid af til forberedelse, herunder vurdering af tidsramme, løsning og økonomisk ramme
Ø Leverandører bør involveres i kravspecificeringen. Hovedparten af alle deltagende projektmyndigheder vurderer, at en øget involvering af leverandøren i kravspecifi-
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kationsfasen ville løse en række af de uoverensstemmelser og forskelle i fortolkningerne af specificerede krav, der ofte bruges meget tid og ressourcer på at løse under
design- og udviklingsfasen.
Ø Realismen i tidsplaner bør udfordres af begge parter. Interviewpersoner på en
række caseprojekter anbefaler, at der anvendes mere tid på at udfordre leverandørens bud på tidsplan. Et typisk udsagn kunne være: ”Vi krævede nok, at systemet
skulle leveres lige tidligt nok. Men på den anden side så sagde leverandøren, at de
sagtens kunne leve op til det.”
Ø Detaljeringsgrad i kravspecifikationen. På et caseprojekt bliver man sent i projektforløbet opmærksom på, at man har specificeret mange ting til en idealiseret verden
– specifikationerne var for stive fra starten af. Undervejs har det været nødvendigt
med mere fleksibilitet i forhold til kravspecifikationen.

5.7

Samspil mellem projektmyndighed og leverandør

Officielt og kontraktuelt er rollefordelingen mellem projektmyndighed og leverandør på caseprojekterne klart. Projektmyndigheden bærer typisk ansvaret for at gennemføre behovsanalyse, udarbejde kravspecifikation, vælge løsning/leverandør og styre det samlede projektforløb – herunder projektets økonomi og sikkerhed for kvalitet i leverandørens leverancer. Leverandøren har ansvaret for at levere den aftalte ydelse, i den rette kvalitet og til tiden.
Projektmyndigheden vælger ofte og til tider i omfattende grad at involvere eksterne rådgivere. Dette kan fx være i form af foranalyser, udformning af udbudsmateriale eller løbende ad
hoc-rådgivning i forhold til den generelle styring af projektet. På flere af caseprojekterne er
der endvidere en tendens til, at projektmyndigheden har fået udført foranalyser af flere forskellige rådgivningsvirksomheder for derved at etablere et sammenligningsgrundlag og et
mere præcist estimat på pris, tidsramme og løsning.
Undersøgelsen viser, at dette samspil mellem den eksterne rådgiver og projektmyndigheden
specielt i de indledende faser i praksis indebærer nogle udfordringer, som både på kort og
langt sigt er af afgørende betydning for projekternes succes.

5.7.1 Fremstilling af observation for samspil mellem projektmyndighed og
leverandør
I hovedparten af caseprojekterne har samarbejdet mellem projektmyndighed og leverandør
været problematisk. Samarbejdet starter godt, men der opstår løbende større og større meningsforskelle.
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Eksempelvis oplever projektmyndighederne, at leverandøren ikke kommunikerer åbent om
projektets fremdrift, og at leverancerne ikke har det rette kvalitetsniveau. I takt med at projektet skrider frem, opbygges der en mistillid parterne imellem. Samarbejdet besværliggøres
gradvist, fordi parterne ikke taler åbent om problemerne. Gradvist eskalerer konfliktniveauet,
og det giver anledning til budgetoverskridelser og forsinkelser i projekterne.

Ernst & Young har observeret følgende karakteristika i samspillet mellem projektmyndighed
og leverandør:
Ø Dårligt samarbejde mellem projektmyndighed og leverandør.
Ø Udfordringer med leverancer fra leverandøren
Ø Svag status rapportering fra leverandøren.
Ø Projektmyndigheders fokus på leverandørstyring intensiveres løbende.
Dårligt samarbejde mellem projektmyndighed og leverandør
Dårligt og konfliktfyldt samarbejde mellem projektmyndigheden og leverandør er et gennemgående tema i hovedparten af caseprojekterne. Projektmyndighederne og rådgiverne angiver, at gnidningerne skyldes, at leverandørerne ikke har været dygtige nok til at løfte opgaverne. Det gælder både selve den it-tekniske del og projektledelsen samt styringen af eventuelle underleverandører. Flere projektmyndigheder anfører endvidere, at leverandørernes
forståelse af projektmyndighedens arbejdsprocesser har været for dårlig.
Boks 16 – Det forventes at leverandøren kender projektmyndighedens forretning
”Det viste sig bl.a., at leverandøren ikke havde de nødvendige matrikulærtekniske kompetencer,
hvilket betød, at fremdriften i projektet ikke kunne opretholdes.”

Endvidere anfører projektmyndighederne, at det generelt er et problem, at leverandørerne
foretager hyppige udskiftninger blandt centrale personer på projektet. Dette medfører tab af
viden og får dermed negative konsekvenser for projektets kontinuitet.
Udfordringer med leverancer fra leverandøren
Forsinkede leverancer i en dårlig kvalitet angives af flere projektmyndigheder og rådgivere
som et gennemgående problem i caseprojekterne. Leverancer betegnes i flere situationer
som ufuldstændige og ikke tilstrækkeligt gennemarbejdede. I nogle situationer betyder det,
at projektmyndighederne ikke kan gennemføre de planlagte test. De må derfor udskydes, og
der må gennemføres en genplanlægning af arbejdet.
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Boks 17 – Usikre leverancer
På et caseprojekt modtager en projektmyndighed en række leverancer fra leverandøren. De leveres
i henhold til de aftalte milepæle, men projektmyndigheden konstaterer, at leverancerne ikke er komplette og gennemarbejdede.
Det efterlader projektmyndigheden med et indtryk af, at leverandørens leverancer er mere styret af
datoer fastlagt i kontrakten, end at leverancerne har den fornødne kvalitet. På den baggrund vælger
projektmyndigheden selv at forestå kvalitetssikringen af leverancerne fremover.

Mangelfuld statusrapportering fra leverandøren
I langt størstedelen af alle caseprojekterne har leverandøren løbende rapporteret status på
arbejdets fremdrift til projektmyndigheden både i rapporter og på møder. På trods af denne
formelle og metodiske statusrapportering er der en tendens til, at projektmyndighederne ikke
har kunnet gennemskue projektets reelle fremdrift.
Det har været et problem for projektmyndigheden, fordi det har vanskeliggjort den videre
planlægning og dermed styring af arbejdet. Projektmyndighederne oplyser generelt, at de
haft store udfordringer med at vurdere projekternes reelle fremdrift, fordi leverandørens statusrapportering har været uigennemsigtig.
Boks 18 – Rapportering fra leverandøren er uigennemsigtig
En projektmyndighed har svært ved at gennemskue, hvorvidt leverandørens planlægning er realistisk eller ej. I flere situationer mente projektmyndigheden dog, at man var tæt på målet. Men så
blev der opdaget fejl, som indikerede, at man ikke var særligt langt alligevel. Projektmyndigheden
konstaterer, at leverandøren ikke har overblik over projektet, og at de ikke er i stand til at give et
retvisende billede af projektets status. Denne udfordring har vanskeliggjort projektmyndighedens
planlægning, da det er svært at planlægge og styre et projekt, hvor man ikke kender status.
En projektmyndighed har svært ved at få et indblik i status på leverandørens systemudvikling. De
kan ikke se, om arbejdet skrider planmæssigt frem, da der ikke forekommer nogle leverancer. Myndigheden oplever, at de bliver ”holdt hen” af leverandøren. Først da myndigheden er klar til at gennemføre en overtagelsesprøve på it-systemet, opdager de, at der overhovedet ikke er et system, der
er klar til overtagelse.

Flere projektmyndigheder og rådgivere angiver, at leverandørernes udmeldinger om projekternes fremdrift har været alt for optimistiske. I en række af caseprojekterne har projektmyndigheden haft en oplevelse af, at leverandøren bevidst har tilbageholdt central information
vedrørende projektets reelle fremdrift og/eller ikke har haft overblik over projektet.
Som følge af leverandørernes manglende åbenhed har flere projektmyndigheder forsøgt at
presse leverandørerne til at fremkomme med de nødvendige informationer, uden det dog har
givet et bedre indblik i projekternes tilstand.
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Den mangelfulde statusrapportering har haft alvorlige konsekvenser for mange af caseprojekterne. Det har eksempelvis betydet, at projektmyndighederne har opdaget afvigelser fra
budget og tidsplan for sent. Det har gjort det svært for projektmyndigheden at imødegå afvigelserne og iværksætte de nødvendige foranstaltninger i god tid.
Projektmyndighedernes fokus på leverandørstyring intensiveres løbende
Der er en tendens til, at projektmyndigheden intensiverer leverandørstyringen i takt med, at
projektet skrider frem og udfordringerne i samspillet med leverandøren stiger.
Efter projektmyndigheden har indgået leveranceaftale med en leverandør, er der en tendens
til, at projektmyndigheden afventer leverancen af den ydelse, man har købt. Samtidigt indikerer undersøgelsen, at leverandørerne indledningsvis håndterer den overordnede projektledelse, status rapportering, risikostyring og kvalitetssikring på projektet. Som det fremgår af
de foregående detailobservationer, så er mønsteret derefter, at leverancer leveres i en dårlig
kvalitet eller nogle gange helt udebliver.
Boks 19 – Øget fokus på leverandørstyring
I forbindelse med gennemførelsen af et projekt oplever en projektmyndighed, at leverandøren ikke
tager det fornødne ansvar for opgaveløsningen. Der har gennem længere tid været påpeget fejl ved
leverancerne, som ofte ikke er leveret i rette kvalitet til rette tid. På den baggrund beslutter projektmyndigheden at opbygge sin egen organisation med henblik på at kvalitetssikre projektets produkter. Denne organisation afspejler leverandørens organisation med hensyn til kompetencer og ressourcer.

Det er vanskeligt for projektmyndigheden at opdage afvigelser i rette tid, da man ikke kan få
greb om den reelle fremdrift i leverandørens arbejde. Herefter opstår der uenighed om ændringer. Omdrejningspunktet for diskussionerne er typisk hvilke ændringer, der er inden for
eller uden for aftalens ramme – og dermed også hvem der skal betale. Langsomt begynder
konfliktniveauet at eskalere, projektmyndigheden erkender behovet for at styrke deres leverandørstyring og begynder at involvere sig mere i den overordnede projektledelse såvel som
i konkrete aktiviteter i stil med testarbejde mm. Det er tidskrævende, og problemet er, at der
ikke er indregnet plads til sådanne hændelser i projektplanlægningen, ligesom projektmyndigheden ofte også først skal opbygge den nødvendige modenhed og allokere ressourcer.

5.7.2 Underbyggende detailobservationer for samspil mellem projektmyndighed og leverandør
Den centrale observation om ”samspil mellem projektmyndighed og leverandør” er understøttet af en række tværgående detailobservationer fra de udarbejdede caserapporter. I dette delkapitel beskrives disse detailobservationer, ligesom der redegøres for, hvor disse detailobservationer optræder.

Detailobservationer på baggrund af interviewpersonernes oplevelser er beskrevet i tabel 35.
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Tabel 35 – Detailobservationer, samspil mellem projektmyndighed og leverandør

intensiveres løbende

4

Dårligt samspil mellem kunde og leverandør

4

4

4

4

Svag statusrapportering fra leverandøren

4

BMS

Projektmyndigheders fokus på leverandørstyring

NationaleTest

4

MiniMAKS

4

SKAT

NemKonto

4

POLSAG

CivilStraffe

Udfordringer med leverancer fra leverandøren

CAP

relse på caseprojekter

PEM

Opgørelse over detailobservationers tilstedevæ-

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4

4

Udfordringer med leverancer fra leverandøren: Forsinkede leverancer i dårlig kvalitet angives af flere projektmyndigheder og rådgivere som et gennemgående problem i projekterne.
Leverancer betegnes i flere situationer som ufuldstændige og ikke tilstrækkeligt gennemarbejdede.
Projektmyndigheders fokus på leverandørstyring intensiveres løbende: Der er en tendens til, at projektmyndighederne intensiverer deres leverandørstyring i takt med, at projektet
skrider frem og konfliktniveauet eskalerer.
Dårligt samspil mellem kunde og leverandør: Dårligt og konfliktfyldt samarbejde mellem
projektmyndigheden og leverandør er et gennemgående tema i hovedparten af projekterne.
Svag status rapportering fra leverandøren: På trods af en ofte formel og metodisk statusrapportering fra leverandørens side, er der en tendens til, at projektmyndighederne ikke kan
gennemskue projektets reelle fremdrift.

5.7.3 Læringspunkter og anbefalinger for samspil mellem projektmyndighed
og leverandør
I denne sektion redegøres for læringspunkter i form af observerede succeser og anbefalinger fra caseprojekterne inden for rammerne af den centrale observation ”samspil mellem
projektmyndighed og leverandør”. Endvidere indeholder denne sektion Ernst & Young’s vurderede læringspunkter og anbefalinger til fremadrettede forbedringsinitiativer Vurderede læringspunkter er fremstillet ud fra en sammenfatning af en eller flere observationer eller indikationer
Observerede læringspunkter:
Ø Udarbejd nogle virkelighedsnære eksempler på sagstyper: En projektmyndighed
fremhæver, at man bør lægge stor vægt på at udarbejde nogle meget virkelighedsnære eksempler på de sagstyper, som løsningen forventes at skulle håndtere. Det er
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vigtige værktøjer til at bibringe leverandørens udviklere den rette forståelse af forretningsprocesserne.
Ø Nedbryd projekt i leverancer, der hurtigt kan sættes i drift: En projektmyndighed
iværksætter et caseprojekt, der sigter på at modernisere myndighedens it-systemer.
Indledningsvis bruger projektmyndighed og leverandør forholdsvis meget tid på at
drøfte løsningsprincipper på konceptniveau. Der forløber en lang periode, hvor parternes it-specialister ikke rigtig får lejlighed til at tale sammen, fordi der ikke udvikles
noget konkret, de kan forholde sig til. Først da den konkrete udvikling påbegyndes,
kan disse specialisters kompetence bringes i spil. Sammen finder de hurtigt løsninger på en række af de problemer, som opstår. Dette mønster oplever projektmyndigheden som hæmmende for projektets fremdrift. På den baggrund understreger
myndigheden, at man bør nedbryde projekter i nogle leverancer, der hurtigt kan sættes i drift. Det vil nemlig give it-specialisterne god lejlighed til hurtigt at tale sammen
og dermed løse problemerne hurtigere.
Ø Estimér forventet antal ændringer på baggrund af tidligere erfaringer: En projektmyndighed ved erfaringsmæssigt, at der over fx en 3-årig periode altid kommer
et vist antal ændringer i lovgivningen, som har betydning for deres sagsbehandling.
På den baggrund fremhæver projektmyndigheden, at man burde have forudset og
taget højde for mange af de ændringer, projektet blev ramt af.
Ø Sørg for at projektet er forankret højt oppe i leverandørens organisation: Undersøgelsen indikerer, at projektmyndigheder med fordel kan insistere på, at leverandøren tildeler projektet stor ledelsesmæssig opmærksomhed. I flere af de undersøgte caseprojekter er der indtruffet en bedring i samarbejdsklimaet i den sidste del
af projektforløbet, som følge af at leverandøren har løftet projektets forankring højere
op i organisationen.
Af det følgende fremgår en række konkrete anbefalinger fra Ernst & Young, der er relevante
observationer omkring samspil mellem projektmyndighed og leverandør:
Ø

Fokus på stærk leverandørstyring helt fra projektets start: Flere af undersøgelsens caseprojekter er kendetegnet ved, at projektmyndighederne erkender behovet
for at øge deres fokus på leverandørstyring gennem hele forløbet. På den baggrund
anbefaler Ernst & Young, at projektmyndighederne allerede fra et projekts start indser, at der er en styringsopgave i forhold til leverandøren, der proaktivt skal defineres, og der skal allokeres ressourcer hertil. Det er Ernst & Young’s vurdering, at dette kan medvirke til at imødegå projektmyndighedens udfordringer med at gennemskue projektets fremdrift.

Ø

Leverandør og projektmyndighed bør planlægge projektet i fællesskab: Undersøgelsen indikerer, at projektmyndighedens og leverandørens projektplanlægning
foregår mere eller mindre adskilt. Typisk foregår det ved, at leverandøren udarbejder
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og afleverer sit bud på en projektplan til projektmyndigheden. Efterfølgende indarbejder myndigheden leverandørens tidsplan i sin egen projektplan. Ernst & Young
anbefaler, at projektmyndigheden og leverandørs planlægning i højere grad foregår i
fællesskab. En sådan integreret planlægningsproces vil sandsynligvis bidrage til, at
der skabes et fælles ejerskab for projektplanen. Samtidig vil det også øge gennemsigtigheden i arbejdet og dermed lette den løbende statusopfølgning på projektet.
Ø

Afsæt ressourcer til at finansiere ændringsønsker i projektet: I løbet af projekterne fremkommer der typisk en række ændringsønsker. Det giver anledning til
mange diskussioner og konflikter om, hvem der skal betale for dem. I de projekter,
der er baseret på en fastpris-aftale, er det typisk leverandøren, som må betale for
ændringen. I flere tilfælde er det en væsentlig årsag til, at der opstår gnidninger i
samarbejdet, og at projekter bliver forsinket. Det skal ses i lyset af, at langt størstedelen af projekterne er komplekse og innovative udviklingsprojekter. Sådanne projekter er karakteriseret ved en høj grad af uvished. Ingen kan på forhånd gennemskue, hvilke udfordringer sådanne projekter møder og de heraf afledte ændringsbehov. På den baggrund anbefaler Ernst & Young, at projektmyndigheden afsætter en
økonomisk pulje til at imødekomme ønsker om ændringer til projektet. Det er naturligvis en hårfin balance, men Ernst & Young vurderer, at projektets løsning og overordnede økonomi vil være bedst tjent med en mere fleksibel håndtering af ændringsanmodninger.

5.8

Tab af viden

Et fællestræk ved caseprojekterne er, at de er komplekse og udviklingstunge. Gennemførelse af sådanne it-projekter forudsætter, at både leverandør, projektmyndighed og rådgiver
har den nødvendige viden, erfaring og ressourcekapacitet til rådighed ved projektstart.
Samtidig ses det på de undersøgte caseprojekter, at der helt naturligt i takt med projektets
fremdrift oparbejdes en viden. Denne viden vedrører både de teknologiske muligheder og
begrænsninger, leverandørens organisation og modenhed, løsningskoncepter, forretningsog funktionalitetsmæssige behov og krav, faldgruber samt samarbejdsmønstre mellem projektets aktører, osv. Den samlede sum af denne vidensopbygning er meget værdifuld og er
afgørende for projektets succes. Denne viden kan på kort sigt typisk ikke erhverves andetsteds. Det er derfor vigtigt, at der igangsættes initiativer til vidensopsamling, som kan hjælpe med at imødegå et eventuelt tab af viden undervejs i projektet.

5.8.1

Fremstilling af observation for tab af viden

På basis af flere konkrete observationer fra caseprojekterne er det konstateret, at der forekommer tab af denne viden i caseprojekterne, og at dette er kilde til nogle af de udfordrin107

ger, som caseprojekterne ofte møder. Når der tabes specifik viden i caseprojekterne,
hæmmes projektets fremdrift. Dette skyldes, at det er både tids- og ressourcekrævende at
genfinde eller genskabe den mistede viden. Jo længere tid et projekt har varet, desto mere
sårbart er det over for tab af viden. Kontinuiteten i vidensopbygningen brydes lettere, og det
kan være svært at bevare overblikket over vigtige sammenhænge. Det er både ineffektivt
og risikabelt. Tab af viden sker som følge af en af to følgende nævnte situationer:
Ø Udskiftninger blandt projektets centrale aktører.
Ø Organisatoriske ændringer hos leverandør eller projektmyndighed
Udskiftninger blandt projektets aktører
Flere af caseprojekterne rammes af udskiftninger på centrale poster i projektorganisationen
hos både projektmyndighed og leverandør. Caseprojekterne påvirkes kraftigt af udskiftningerne, idet den viden, som den pågældende aktør tager med sig, efterlader et videnshul, som det
tager tid at kompensere for eller genopbygge.
Boks 20 – Tab af central viden
Projektejer og en projektleder fratræder projektet inden for samme korte periode. Der indsættes en
ny projektleder, men denne oplever store udfordringer med at oparbejde den nødvendige indsigt og
overtage projektet. De to personer, der fratrådte projektet, var nøglepersoner, der sad inde med stor
viden og indsigt i projektet.

Jo længere fremskredet projektet er, desto større og vanskeligere er denne opgave for den
nye aktør. Det er også en udfordring for de øvrige aktører på projektet, som nu skal forholde
sig til den nye aktør og hans/hendes arbejdsform og personlighed.
Tab af viden i projektet ses også i situationer, hvor eksempelvis en projektmyndighed ikke
begrænser og fastholder antallet af deltagere i projektets arbejdsgrupper. I nogle situationer
har leverandørerne måttet bruge megen tid på at orientere nye deltagere om tidligere trufne
beslutninger i projektet. Samtidigt skulle de nye deltagere også give deres besyv med, hvilket
medførte flere ændringer til det allerede udførte arbejde. Det er en tidskrævende proces.
Boks 21 – Svag kontinuitet i projektarbejdet
Hos en projektmyndighed gennemføres der en række analysemøder for at kortlægge de arbejdsgange, som skal systemunderstøttes. Leverandøren konstaterer, at projektmyndigheden hele tiden
stiller med nye medarbejdere på møderne. De ved ikke, hvad der tidligere er aftalt, og det hæmmer
ifølge leverandøren kontinuiteten i arbejdet.

På flere af caseprojekterne har der været op til fem-ti udskiftninger af nøglepersoner, og der
er bred enighed om, at dette har en stor negativ påvirkning på projekterne. Det indikerer også,
at det er et udfordrende job at være program- eller projektleder på caseprojekterne. En leve-
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randør til et af de undersøgte caseprojekter betegner det høje forbrug af projektledere som
”forventelige krigsskadeomkostninger”.
Boks 22 – Høj omsætning af projektmedarbejdere
Gennem et 4-årigt forløb har der i et projekt været ti forskellige direktører tilknyttet som projektansvarlig fra en leverandørs side. De hyppige udskiftninger gjorde det vanskeligt for projektmyndigheden at holde rede på, hvem hos leverandøren der eksempelvis havde mandat til at indgå og underskrive aftaler. Projektmyndigheden har derfor i nogle situationer måttet følge op på, hvorvidt en person har været underskriftberettiget.
Ifølge en projektmyndighed var der en personaleomsætning på omkring 30 % hos en leverandør.
Leverandøren nåede i projektets levetid at have tre forskellige direktører, seks tekniske ledelsesansvarlige og fem projektledere tilknyttet projektet. Hver udskiftning medvirkede til, at projektet blev
forsinket.
Gennem et 3-årigt forløb har der i et projekt været seks forskellige projektledere tilknyttet projektet
fra en leverandørs side. Det har helt konkret betydet, at projektmyndigheden har været nødt til at
bruge ekstra tid på at grave de samme informationer frem igen og igen.

På et caseprojekt har projektmyndigheden foretaget tre skift af deres projektledere. Disse skift
er ifølge projektmyndigheden forløbet godt. Det skyldes dels, at hvert skift er foretaget med et
stort tidsmæssigt overlap. Dermed har den nye projektleder haft god lejlighed til at lære af den
fratrædende projektleder. Endvidere er hver af de implicerede projektledere hele tiden blevet i
organisation, hvor de har været tilknyttet projektet på forskellige niveauer. Dermed har den
opbyggede projektindsigt hele tiden været til rådighed for de nye projektledere. Dermed er
kontinuiteten i vidensopbygningen fastholdt.
Organisatoriske ændringer hos leverandør eller projektmyndighed
På enkelte caseprojekter er den valgte leverandør blevet opkøbt midt i projektforløbet og
sammenlagt med andre virksomheder undervejs i projekterne. Dette har givet anledning til tab
af projektspecifik viden som følge af den organisatoriske støj, der naturligt følger en sammenlægning af flere forskellige virksomheder med hver sin egen kultur, eget metodeapparat og
tilgang til projektarbejde, kvalitetsstyring m.m. Endvidere har hver virksomhed base forskellige
steder i landet. Det betyder, at når et projekt skal bemandes, så er leverandørens nødsaget til
at inddrage medarbejdere fra forskellige lokationer. Dette har eksempelvis haft alvorlige konsekvenser i CAP-caseprojektet. Her har det givet anledning til mange møder og ophedede
diskussioner på højeste niveau. Projektet er i dag i den situation, at det forretningsmæssige
incitament for at løse opgaven ikke længere ligger hos den leverandør, som arbejder på løsningen.
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Boks 23 – Leverandørens fokus forsvinder
På et caseprojekt foretager den valgte leverandør opkøb af tre konkurrenter. Projektmyndigheden
konstaterer, at leverandørens ledelsesmæssige fokus på projektet og på at finde løsninger generelt
forsvinder. Samtidig forsvinder leverandørens arbejdsmæssige overskud i forhold til arbejdet i projektets styregruppe og projektgruppe, hvor de i enkelte situationer møder uforberedte og tomhændet
op.

Undersøgelsen indikerer som helhed, at ændringer i leverandørernes organisation har givet
anledning til alvorlige konsekvenser for samarbejdet og fremdriften i flere af projekterne.

5.8.2

Underbyggende detailobservationer for tab af viden

Den centrale observation om ”samspil mellem projektmyndighed og leverandør” er understøttet af en række tværgående detailobservationer fra de udarbejdede caserapporter. I dette delkapitel beskrives disse detailobservationer, ligesom der redegøres for, hvor disse detailobservationer optræder. Detailobservationer, på baggrund af interviewpersonernes oplevelser, er beskrevet i tabel 36.

Organisatoriske ændringer hos leverandører eller

4

projektmyndighed

4

4

4

BMS

MiniMAKS

4

SKAT

4

POLSAG

4

PEM

CivilStraffe

Udskiftninger blandt projektets centrale aktører

CAP

relse på caseprojekter

NemKonto

Opgørelse over detailobservationers tilstedevæ-

NationaleTest

Tabel 36 – Detailobservationer, tab af viden

4

4

Udskiftninger blandt projektets aktører: Hyppige udskiftninger blandt projektets aktører
efterlader huller i den samlede projektspecifikke indsigt, der er opbygget gennem forløbet.
Det er både tids- og ressourcekrævende at genfinde eller genskabe den mistede viden.
Organisatoriske ændringer hos leverandør eller projektmyndighed: Organisatoriske
ændringer hos leverandøren har negative konsekvenser for projektet. Leverandøren mister
det ledelsesmæssige fokus som følge af intern organisatorisk støj.

5.8.3

Læringspunkter og anbefalinger for tab af viden

I denne sektion redegøres for læringspunkter i form af observerede succeser og anbefalinger
fra caseprojekterne inden for rammerne af den centrale observation ”tab af viden”. Endvidere
indeholder denne sektion Ernst & Young’s vurderede læringspunkter og anbefalinger til fremadrettede forbedringsinitiativer. Vurderede læringspunkter er fremstillet ud fra en sammenfatning af en eller flere observationer eller indikationer.
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Observerede læringspunkter:
Ø

Projektmyndigheden bør overveje sin brug af eksterne konsulenter: En projektmyndighed fremhæver, at de beskæftiger sig med et meget specialiseret fagområde.
Det tager lang tid for leverandørers konsulenter at sætte sig ind i området, og det er
meget omkostningstungt for projektmyndigheden. Når konsulenterne forlader projektmyndigheden efter projektet gennemførelse, så medtager de vigtig viden omkring
projektmyndighedens forretnings- og it-processer. Projektmyndigheden angiver, at
man burde overveje at ansætte egne it-folk i stedet for at bruge eksterne konsulenter.
I det konkrete projekt vurderer man, at projektet kunne være gennemført for det halve. De samme folk ville endvidere kunne vedligeholde systemet fremover.

Ø

Konsulenter bør undervises i kundens forretningsprocesser: En projektmyndighed fremhæver, at det er vigtigt, at eksterne konsulenter får den rette forståelse af en
projektmyndigheds forretning. Derfor bør man forlange, at en leverandørs engagement på et projekt starter med, at leverandørens konsulenter modtager 14 dages
koncentreret undervisning i de relevante forretningsprocesser hos projektmyndigheden.

Af det følgende fremgår en række konkrete anbefalinger fra Ernst & Young, der er relevante
for observationen omkring tab af viden:
Ø

Gør projekterne mindre: Flere af de undersøgte caseprojekter er kendetegnet ved
at være meget store både hvad angår budget og varighed. Jo længere et projekt varer, desto mere eksponeret er det over for tab af viden. På den baggrund anbefaler
Ernst & Young, at der skabes en øget fokus på at nedbryde statslige it-projekter i
mindre delprojekter.

Ø

Giv leverandøren et incitament til at fastholde deres nøglepersoner på projektet: Stor udskiftning af leverandørens centrale aktører har haft betydelige negative
konsekvenser for projekterne. Det er derfor Ernst & Young’s anbefaling, at projektmyndighederne overvejer tiltag, som kan imødegå denne problemstilling. Det kan eksempelvis gøres, ved at projektmyndigheden stiller krav om, at der indarbejdes specifikke incitamenter i kontrakten, som kan tilgå de medarbejdere hos leverandøren, der
skal indgå i projektet.

Ø

Reducer konsekvenser af, at nøglepersoner fratræder projektet: Jo flere nøglepersoner der fratræder et projekt samtidigt, desto større huller efterlades der i den
opbyggede projektviden. I nogle tilfælde kan denne situation ikke undgås. I andre situationer er det muligt for projektmyndigheden at imødegå de resulterende udfordringer af sådanne hændelser. Ernst & Young anbefaler, at projektmyndigheden tilstræber, at fratrædelser sker med en tidsmæssig forskydning. Det kan eksempelvis gøres
ved at anmode den person, der fratræder, om fortsat at stå til rådighed for projektet
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yderligere en måned med henblik på at skabe en mere glidende overlevering til sin efterfølger.

5.9

Projektmodel

Dette afsnit omhandler observationer omkring principper og anvendte modeller til styring og
ledelse af caseprojekterne. Projektmodellen anskues i forhold til alle underliggende aktiviteter over hele det samlede forløb, fra den først projektidé genereres, til den endelige løsning
har været i drift tilstrækkeligt længe, til de forventede værdiafkast i form af økonomi og serviceforbedringer kan måles. De underliggende aktiviteter kan opdeles i henholdsvis aktiviteter afgrænset til en eller flere projektfaser, og aktiviteter der er gennemgående for hele projektet, og løber til løsningen er idriftsat. Disse aktiviteter er listet nedenfor:

Afgrænsede aktiviteter:
Ø Traditionelle projektledelsesaktiviteter jf. Den Digitale Taskforce projektmodel
Ø Bevillingsproces
Ø Udbudsproces
Løbende aktiviteter:
Ø Gevinst- og effektrealisering
Ø Forandringsledelse
Offentlige myndigheder har frie hænder til at vælge den projektmodel og de styringsværktøjer, de finder bedst til styring og gennemførelse af it-projekter. Den Digitale Taskforce i Finansministeriet har i 2007 udviklet en projektmodel baseret på en traditionel vandfaldsmodel,
som anbefales anvendt på offentlige digitaliseringsprojekter. Til støtte ved gennemførelse af
offentlige it-projekter findes der, jf. boks 24 nedenfor, en række metoder og værktøjer, der er
tilpasset brug på offentlige digitaliseringsprojekter. Hovedparten af disse værktøjer er dog
først udviklet i 2007 og dermed efter igangsættelsestidspunktet for de undersøgte caseprojekter.
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Boks 24 – Offentlige digitaliseringsmetoder og værktøjer
Ø

”Den Digitale Taskforces Projektmodel”, 2007 (Den Digitale Taskforce)

Ø

”OIO Enterprise Arkitektur”, 2007 (IT- og Telestyrelsen)

Ø

”Effektmåling af offentlige it-projekter”, 2007 (IT- og Telestyrelsen)

Ø

”Vejledning om risikovurdering af IT-projekter”, 2001 (Finansministeriet)

Ø

”Strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010, vejledning til business case model for offentlige digitaliseringsprojekter”, 2007 (regeringen, KL og Danske Regioner).

Endvidere redegøres for observationer omkring det tværgående samarbejde mellem projektmyndigheder og mulige synergier ved en øget vidensdeling, regler for valg af teknologi,
rammer for udvikling af it-systemer og lignende.

5.9.1

Fremstilling af observation for projektmodel

Der er på tværs af caseprojekterne ingen ligheder mellem de anvendte projektmodeller.
Observationerne er opdelt i følgende områder:
Ø Foranalyse og planlægning af it-projekter.
Ø Nuværende projektmodel ikke anvendelig til udvikling af komplekse løsninger.
Ø Projektafslutning og -evaluering.
Foranalyse og planlægning af it-projekter
Det er Ernst & Young’s vurdering, at der ved planlægningen af caseprojekterne har været
stort fokus på de mere produktive faser af projektforløbet – herunder specifikations- og udbudsfasen og i særdeleshed udviklings- og implementeringsfasen. Samtidig har der været
mindre fokus på at skabe sammenhæng og sikre overlevering mellem specielt de indledende
projektfaser. Denne vurdering baseres på følgende specifikke observationer:
Ø Det beslutnings- og styringsmæssige projektgrundlag, der etableres i idébeskrivelsesfasen samt analyse- og planlægningsfasen, ses kun i begrænset omfang aktivt
anvendt i styringen af de videre projektfaser.
Ø Program- og projektledere har begrænset viden eller indsigt i aktiviteter eller projektgrundlag udarbejdet i projektfaser før udviklings- og implementeringsfasen. På POLSAG-projektet er den ansvarlige programchef fx først tiltrådt efter, udviklings- og implementeringsfasen er igangsat.
Ø Ansvaret for de indledende faser er operationelt og ledelsesmæssigt forankret forskellige steder i organisationen.
Ø Det har på caseprojekterne NemKonto, PEM, MiniMAKS, CAP, POLSAG og SKAT
ikke været muligt at identificere en afslutnings- og evalueringsfase, og for casepro-
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jekterne NationaleTest og CivilStraffe har afslutnings- og evalueringsfasen været begrænset til at omfatte planer for opfølgning på overdragelse af løsningen til drift.
Ø Flere interviewpersoner giver udtryk for, at den afsatte tid til gennemførelse af de
første faser har været for knap.
Boks 25 – Ændring af udviklingsmodel
”Da vi gik fra den iterative udviklingsmodel til vandfaldsmodellen, blev projektet pludseligt meget
mere ressourcekrævende, end vi havde forestillet os. Det blev en meget tung og papirkrævende
øvelse, og projektmyndigheden havde ikke de nødvendige kompetencer til at arbejde på den måde.
Vi skulle bruge mange flere kræfter end planlagt.”

Ernst & Young’s gennemgang af relevant projektdokumentation indikerer, at foranalysen på
de undersøgte it-projekter ikke i tilstrækkelig grad får kortlagt projekternes kompleksitet og
omfang. Dette understøttes af følgende:
Ø de mange skred i tidsplaner og budget på de undersøgte projekter.
Ø leverandører og projektmyndigheders underestimering af it-projekternes omfang og
indhold.
Ø der sker en minimal nedbrydning af it-projekterne i mindre opgaver.
Ø der anvendes kun sjældent standardløsninger og når det sker, er det forbundet med
betydelige tilretninger af den anvendte standardløsning.
Boks 26 – Svag foranalyse
Projektet er for stort
En projektmyndighed iværksætter et tværorganisatorisk it-projekt, der sigter på at modernisere store
dele af sagsbehandlingen. Man mener ikke, det er muligt at nedbryde implementeringen af systemet i
mindre dele og vælger derfor at implementere systemet på en gang over hele landet. Projektets størrelse vanskeliggør planlægningen, og projektets tidsplan må justeres mange gange. På basis af erfaringerne med implementeringen anfører nogle interviewpersoner efterfølgende, at man burde have
erkendt kompleksiteten og have aftalt en faseopdelt leverance i stedet for at levere et stort system på
en gang.
Nedbrydning af projektet
”Den klare læring er, at vi næste gang vil gennemføre projektet i mindre klodser og også gå ud med
et mindre udbud.”

Nuværende projektmodeller ikke anvendelig til udvikling af komplekse løsninger
Ifølge udsagn fra interviewpersoner på caseprojekterne CivilStraffe, NemKonto og SKAT og
observationer fra den afholdte workshop, indarbejdes der, på trods af projekternes varighed
og kompleksitet, ikke tilstrækkelig plads til ændringer af løsning og tidsplan i de nuværende
typiske anvendte projektmodeller. Caseprojekternes kompleksitet og varighed er generelt
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meget høj, og flere projektmyndigheder giver, som beskrevet i delkapitel 5.5 klart udtryk for,
at der er tale om udvikling af ”noget der ikke er set før”. På trods af dette kan der kun i begrænset omfang spores plads og fleksibilitet i de anvendte projekt- og styringsmodeller.
Mange observationer peger på, at udviklingsarbejdet i komplekse it-projekter, som der er tale
om for flertallet af de undersøgte case-projekter, bør ske efter en iterativ udviklingsmodel.
Årsagen til dette er ifølge flere interviewpersoner, at der er behov for en erkendelse af, at det
som det er praksis i dag, ikke er muligt at specificere sådanne komplekse projekter på forhånd. Sådanne projekter bør gennemføres med plads til at såvel leverandører, rådgivere og
projektmyndighed i samspil løbende igennem projektforløbet, kan finde og specificere den
rigtige løsningsmodel for givne behov.
Undersøgelsen viser, at selve udviklingsprocessen efter indgåelse af kontrakt med leverandøren, i mindre eller højere grad gennemføres iterativt. Det vil sige, at der mellem projektmyndighederne og leverandøren løbende sker en tilpasning af specificerede krav, og at projektmyndighederne på enkelte af de mindre caseprojekter i høj grad har givet leverandøren
rammer til at komme med de rigtige løsningsmodeller på givne behov og problemstillinger.
I forhold til anvendelse af iterative udviklingsmodeller er det dog Ernst & Young’s vurdering,
at der ikke findes et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag med anvendelse af iterative udviklingsmodeller. Dette underbygges endvidere af et af de undersøgte caseprojekter, hvor man fra
starten lagde op til en iterativ udviklingsmodel, men hvor et stort kendt it-udviklingsvirksomhed senere måtte meddele, at man havde problemer med at håndtere dette, og derfor ønskede at skifte til en mere traditionel udviklingsmodel.
Boks 27 – Leverandøren kunne ikke leve op til det iterative forløb
”Et stykke inde i forløbet meldte leverandøren ud, at de ikke kunne leve op til det iterative forløb. Det
accepterede projektmyndigheden, hvorefter man opgav det. Men det resulterede i problemer med at få
tilpasset kravspecifikationen. Den var nemlig skrevet med udgangspunkt i et iterativt forløb.”

Projektafslutning og -evaluering
Generelt viser undersøgelsen, at der på caseprojekterne ikke findes planer om opfølgning
eller evaluering på projektets succeskriterier eller gevinster. Ifølge interviewpersoner findes
der ved hovedparten af de ansvarlige projektmyndigheder ingen faste processer eller metoder for opsamling og læring af erfaringer eller opfølgning på realisering af projektets mål. En
undtagelse for dette er CAP-projektet, idet FødevareErhverv parallelt med gennemførelse af
CAP-projektet har etableret et programkontor og implementeret en ny projektmodel med faste processer for evaluering og opsamling af læringspunkter.
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Boks 28 – Fasevis udrulning
”Meget tidligt tog vi en beslutning om, at systemet skulle implementeres ved et "big bang". Teknisk
rådgivning gjorde det klart for os, at det ville være for dyrt med to systemer på en gang. Den beslutning ville jeg i dag have truffet anderledes, eller i det mindste udfordret den noget mere. Jeg ville
overveje etapevis implementering.”

Underbyggende detailobservationer for projektmodel
Denne centrale observation ”projektmodel” er understøttet af en række tværgående detailobservationer fra de udarbejdede caserapporter. I dette delkapitel beskrives disse detailobservationer, ligesom der redegøres for, hvor disse detailobservationer optræder.
Detailobservationer på baggrund af interviewpersonernes oplevelser er beskrevet i tabel 37.
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Tabel 37 – Detailobservationer, projektmodel
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Ingen model eller fast praksis for styring (porteføljestyring) af it-projekter. Der er på
tværs af de undersøgte caseprojekter ingen sammenlignelighed mellem de anvendte projektmodeller, og anvendte projektmodeller er kun svagt sammenlignelige med Den Digitale
Taskforce projektmodel.
Utilstrækkelig analyse og nedbrydning af projekter i mindre dele. Observationer indikerer, at det først meget sent i projektforløbet bliver helt kendt for både leverandør og projektmyndighed, hvordan løsningen skal opbygges. Som yderligere beskrevet i delkapitel 5.5, er
der en klar tendens til, at man sigter efter meget ambitiøse og omfattende løsninger, og der
er kun på få caseprojekter observeret forsøg på at nedbryde projektet i mindre dele.
Ingen eller svag sammenhæng i mellem projektfaser. Der ses kun svage sammenhænge
mellem specielt de indledende projektfaser og så udviklings- og implementeringsfasen. Det
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er en klar tendens, at det beslutnings- og styringsmæssige projektgrundlag, der etableres i
idébeskrivelsesfasen og analyse- og planlægningsfasen, kun i yderst begrænset omfang
anvendes til styring af de videre projektfaser.
Plads til ændringer er ikke indarbejdet i projektplan på trods af lang varighed og høj
kompleksitet. Caseprojekternes kompleksitet og varighed er generelt meget høj, og flere
projektmyndigheder giver klart udtryk for, at der er tale om udvikling af ”noget der ikke er set
før”. På trods af dette kan der kun i begrænset omfang spores plads og fleksibilitet i de anvendte projekt- og styringsmodeller til indarbejdelse af ændringer i løsning og kravspecifikation.
Projekters omfang og kompleksitet undervurderes. Observationer indsamlet fra interviews og resultater fra Ernst & Young’s gennemgang af relevant projektdokumentation viser
med stor tydelighed, at projekternes kompleksitet og omfang undervurderes af både projektmyndighed og leverandør.
Anvendelse af iterative udviklingsmetoder. Undersøgelsen viser, at der på flere af caseprojekterne i forskellig grad er anvendt en iterativ tilgang til samarbejdet med leverandøren
og udvikling af løsningen. Observationer fra disse caseprojekter peger dog på, at den nuværende statslige projektmodel, hvor kravspecifikationen er styrende for betydelige dele af projektforløbet, kan virke hæmmende for anvendelsen af iterative udviklingsmetoder.

5.9.2

Læringspunkter og anbefalinger for projektmodel

I denne sektion redegøres for læringspunkter i form af observerede succeser og anbefalinger
fra caseprojekterne. Endvidere indeholder denne sektion Ernst & Young’s vurderede læringspunkter og anbefalinger til fremadrettede forbedringsinitiativer. Vurderede læringspunkter er
fremstillet ud fra en sammenfatning af en eller flere observationer eller indikationer.
Samarbejde på tværs af staten. På basis af undersøgelsens resultater er det Ernst &
Young’s vurdering, at et øget samarbejde på tværs af projektmyndighederne og tværgående
vidensopsamling vil kunne højne modenheden og optimere statslige it-projekter. Dette understøttes endvidere af resultaterne fra den afholdte workshop, hvor flere deltagere giver
udtryk for lignende betragtninger. Det er Ernst & Young’s vurdering, at nogle af de mest
åbenlyse områder er:
Ø Videns- og erfaringsopsamling
Ø Modenhedsvurdering af leverandører
Ø Katalog over udviklede løsninger og komponenter.
Det er Ernst & Young’s anbefaling, at der sættes fokus på at gøre sådanne initiativer tilgængelige for alle projektmyndigheder. Det vil være naturligt, at disse drives af projektmyndighe117

der, som allerede har gennemført flere it-projekter, da de har et større erfaringspotentiale at
videregive. Derudover er det vigtigt, at opgaven organiseres sådan, at ansvaret placeres hos
den enkelte projektmyndighed.
En forudsætning for at staten kan høste den fulde værdi af tværgående initiativer er, at der
etableres et fælles terminologi- og metodeapparat omkring styring og ledelse af it-projekter.
Hvis erfaringer opsamlet på et it-projekt hos en projektmyndighed skal kunne anvendes på et
andet it-projekt hos en anden projektmyndighed, er der behov for, at der anvendes sammenlignelige projektmodeller, og at der etableres en fælles terminologi; Hvad er indeholdt i en
Business Case?, Hvad består en kompetenceopgørelse af?, Hvad er forskellen og hvordan
er ansvarsplaceringen på de mange forskellige roller, der eksisterer på caseprojekterne –
herunder programleder, programchef, projektleder, assisterende projektleder, projektdeltager
osv.?
Sker dette ikke, er det Ernst & Young’s vurdering, at man kun i begrænset omfang vil kunne
høste synergierne ved et øget samarbejde og erfaringsopsamling på tværs af projektmyndighederne. At skabe fælles projektmodeller og etablere en fælles terminologi vil endvidere
muliggøre en øget måling af statslige it-projekter og give mulighed for på tværs at identificere
god praksis.
Skab sammenhæng i projektforløbet. Det er Ernst & Young’s vurdering, at der bør etableres en stærkere sammenhæng mellem foranalysen og udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget (herunder business casen), således at disse anvendes mere aktivt i den efterfølgende
styring af projektet mod identificerede succeskriterier og estimerede økonomiske og ikkeøkonomiske mål.
Fælles udviklingsmodel. Offentlige myndigheder har i dag frie rammer til selv at vælge og
udvikle egne it-løsninger. Det er Ernst & Young’s vurdering, at dette er en medvirkende faktor, til at it-løsningerne er skræddersyede og udvikles fra bunden. Fortsætter dette, er der en
klar risiko for, at den offentlige it-arkitektur bliver mere defragmenteret og dermed mere ressourcekrævende at vedligeholde og videreudvikle. For at imødegå dette, anbefales det, at
der fra centralt hold på tværs af stat og det offentlige generelt, etableres nogle faste rammer
for den offentlige it-arkitektur.
Større åbenhed og fleksibilitet i projektmodellen. Ligesom der, jf. delkapitel 5.6, er observeret behov for en øget åbenhed og involvering af leverandøren ved behovsafdækning og
kravspecificering, peger mange interviewpersoner på, at der ved gennemførelse af de meget
visionære og teknisk komplekse projekter er behov for anvendelse af mere fleksible udviklingsmetoder. Den nuværende projektmodel, hvor komplekse løsninger specificeres og beskrives på forhånd og efterfølgende udvikles efter en fast kravspecifikation, er ikke hensigtsmæssig.
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Plads til visioner og udvikling af visionære it-løsninger. De undersøgte caseprojekter
ønsker at udvikle meget visionære løsninger. Centrale personer fra caseprojekterne udtrykker det som ”udvikling af noget der aldrig er set før”, ”uprøvet land” og ”ren forskning”.
Det er Ernst & Young’s vurdering, at der er klar sammenhæng mellem det at være visionær
og igangsætte initiativer, som ikke er prøvet før, og acceptere højere risici og dermed sandsynligheden for at fejle. På basis af dette er det Ernst & Young’s anbefaling, at der for statslige it-projekter udvikles en ny projektmodel, hvor it-projekter kan kategoriseres som ”visionære” og dermed gennemføres under nogle andre rammer end de nuværende, og hvor der i
højere grad er plads til:
Ø En bevillingsproces, hvor midler i en kontrolleret og forpligtigende form kan bevilges
inden for nogle mere åbne rammer.
Ø At kravspecificering og udbudsproces kan gennemføres med en større involvering af
leverandører.
Ø At projekter kan gennemføres med forskellige leverandører til de enkelte faser og
med flere forskellige leverandører involveret i de samme faser og samtidig med mulighed for betaling af leverandørernes ydelser.
Ø En projektmodel og udbudsproces, som gør det muligt at anvende en mere agil tilgang til udvikling af komplekse it-løsninger og som i mindre grad styrer efter omfattende og detaljerede kravspecifikationer.
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6.

Tværgående analyse af centrale aktører

6.1

Introduktion

Dette afsnit opsamler erfaringerne fra de undersøgte caseprojekter, set fra de forskellige
aktørers perspektiver. Aktørerne er opdelt på kategorierne:
Ø Projektejer
Ø Programleder/projektleder/projektdeltager
Ø Bruger
Ø Leverandør
Ø Rådgiver
Med henblik på at afdække eventuelle tværgående tendenser for disse detailobservationer
på aktørniveau er der med udgangspunkt i interviewpersonernes rolle i dette kapitel gennemført en kodning af data. Kapitlet har til formål at redegøre for resultaterne af denne analyse og identificere holdningsforskelle og -ligheder blandt aktører på samme niveau omkring
identificerede udfordringer, succeser og anbefalinger til eventuelle forbedringsinitiativer.
Undersøgelsen har generelt set ikke identificeret nogen betydelige meningsforskelle på aktørniveau inden for projektmyndighederne, mens der er konstateret klare forskelle mellem
leverandørernes og projektmyndighedernes generelle holdninger til de identificerede udfordringers årsager og løsninger.

6.2

Projektejere

Projektejere er de overordnet ansvarlige for projektets gennemførelse og realiseringen af
projektets økonomiske og ikke-økonomiske gevinster. Der er på de undersøgte caseprojekter generelt en meget høj ledelsesmæssig forankring af projektet og dermed en høj ledelsesmæssig fokus på projektet.
Der er dog forholdsvis stor variation i projektejernes organisatoriske placering hos projektmyndigheden, deres faglige baggrund og deres erfaring med ledelse af komplekse itprojekter. På to caseprojekter er ansvaret forankret i it-afdelingen, mens der på de øvrige
caseprojekter er en forankring på direktørniveau. Tabel 38 viser en oversigt over projektejernes organisatoriske placering:
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Tabel 38 – Projektejere
Caseprojekt

Rolle og organisatorisk tilknytning

CAP

It- og økonomidirektør samt øverste direktør

CivilStraffe

Direktør

NationaleTest

Direktør

NemKonto

Vicedirektør

MiniMAKS

Vicedirektør/Udstykningschef

PEM

Kontorchef (tidligere)

POLSAG

Vicerigspolitichef - Rigspolitiets IT og Tele

SKAT

It-direktør

BMS

Chefkonsulent

Lav ledelsesfokus på projekternes afkastningsgrad
På trods af den høje ledelsesmæssige forankring af caseprojekterne mangler der ledelsesmæssig fokus på at sikre det størst mulige afkast af den investering, der foretages. På flertallet af projekterne er målet gennem en øget digitalisering at automatisere centrale arbejdsprocesser enten i forhold til øget borgerservice eller effektivisering af interne arbejdsgange.
På trods af disse mål er der på ingen af caseprojekterne gennemført en analyse af effektiviseringspotentialer eller udarbejdet en plan for, hvordan forventede effektiviseringspotentialer
skal måles og sikres.
At ændre den nuværende projektkultur og drive it-projekter ud fra et mål om at levere konkrete gevinster frem for løsninger skal ske fra øverste ledelsesniveau. Det er Ernst &
Young’s vurdering, at den manglende fokus på caseprojekternes afkast kan skyldes, at projektmyndighederne ikke er udstyret med de nødvendige styringsværktøjer. En observation,
der understøtter dette, er, at kendskabet til målstyring som en konkret styringsdisciplin på itprojekter er meget lidt kendt og ikke taget i anvendelse på nogen af de undersøgte caseprojekter.
Holdningsforskelle hos projektmyndigheden
Der er forholdsvis stor variation i projektejernes opfattelse af caseprojekternes forløb. Et
overordnet billede er dog, at projektejerne ser følgende tre centrale observationer som kilde
til en betydelig del af de udfordringer, som projekterne møder:
Ø Bevillingsprocessen
Ø Udbudsprocessen
Ø Samspil mellem projektmyndighed og leverandør
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Projektejerne lægger generelt en større del af ansvaret for projekternes problemer hos eksterne aktører såsom leverandører, rådgivere og andre ministerier end det er tilfældet for interviewpersoner fra lavere organisatoriske niveauer hos projektmyndighederne.
Stramme tidsplaner
Der er dog, som det også er tilfældet med de øvrige interviewede grupper, en opfattelse
blandt projektejerne om, at tidsplanerne ofte er vel stramme – grænsende til det urealistiske.
Det er særligt et problem i udbudsprocessen. Det kan være vanskeligt at få denne gennemført med så høj hastighed, såfremt projektmyndigheden gerne vil sikre et fornuftigt valg af
leverandør.
Leverandørerne er ikke dygtige nok
Derudover er der en udbredt opfattelse af, at leverandørerne ikke er dygtige nok. Eksempelvis mener flere, at leverandørerne enten ikke har eller stiller de lovede ressourcer til rådighed, at leverandørerne ikke har forstået kravspecifikationen, at det er vanskeligt at få leverandørerne til at tage det ansvar for projektet, som projektejeren forventer af dem, eller simpelthen at leverandørerne ikke kan fremstille leverancer af tilfredsstillende kvalitet. Forventningerne til, hvor stort et ansvar for projektet leverandørerne skal tage, er ofte meget høje.
Som en konsekvens af dette hersker der en generel opfattelse blandt projektejerne om, at
leverandørerne skal overvåges, styres og følges meget tæt undervejs i projektet. Visse er
blevet overraskede undervejs over, hvor mange ressourcer det var nødvendigt at anvende
for at sikre en tilstrækkelig overvågning og styring af leverandørerne. Dette er i særdeleshed
væsentligt i forhold til kvalitetssikring, hvilket kan ses i sammenhæng med projektejernes
utilfredshed med leverancernes kvalitet. Flere projektejere oplyser, at leverandørerne ikke
rapporterer tilstrækkeligt grundigt eller retvisende – det bliver derfor nødvendigt med større
involvering fra projektmyndighedens side med hensyn til rapportering.
Overdragelse af ansvar til leverandøren
Det er Ernst & Young’s vurdering, at der på caseprojekterne har været en klar tendens til, at
en stor del af ansvaret for centrale projektstyringsaktiviteter er påført leverandøren. Det er
dog Ernst & Young’s vurdering, at der kan være negative implikationer af en sådan tilgang
og at disse implikationer kan forklare nogle af de observerede udfordringer. Når en leverandør pålægges ansvaret for kvalitetssikring og der parallelt hermed indarbejdes bodsbestemmelser i forhold til overholdelse af kontraktens milepæle, kan der opstå en situation, hvor
leverandøren tæt på en milepæl mindsker fokus på kvalitetssikring af løsningen.
Af de projektejere, der er blevet interviewet, er der en nogenlunde ligelig fordeling mellem
de, der fortsat ser fastpriskontrakter og detaljerede kravspecifikationer som de rigtige styringsværktøjer over for leverandørerne og de, der på basis af indsamlede erfaringer på caseprojektet vurderer, at der er behov for en anderledes og mere åben samarbejdsform med
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leverandørerne, dog kombineret med, at projektmyndigheden fra starten påtager sig et større ansvar for at monitorere og styre projektet.
Forretningen tager ikke ansvar
Flere af de interviewede projektejere bemærker desuden, at projektet har manglet fokus fra
forretningen, og at det har været vanskeligt at få forretningens opbakning til at prioritere brugernes involvering i projektet.
Central vidensdeling i staten
Mange projektejere er positive over for ideen om at etablere en central funktion i staten, der
kan arbejde med opsamling og deling af erfaringer fra tværstatslige it-projekter.

6.3

Program- og projektledelse samt projektdeltagere

Programledere, projektledere og projektdeltagere (i det følgende benævnt ”projektledere”)
deler i høj grad projektejernes synspunkter. Den væsentligste forskel er, at udtalelserne
præges af en højere indsigt i den operationelle del af projekterne og dermed tilføjer nogle
flere kritiske udsagn i forhold til projektmyndighedens egen indsats. Projektledernes baggrund er meget forskellig, og på mange af caseprojekterne er det personer fra projektmyndighedens ledelse – ofte med en faglig baggrund, som får til opgave at lede projektet.

Program- og projektledernes perspektiv kan opsummeres under følgende hovedoverskrifter:
Ø Tidsplaner er urealistiske
Ø Udbudsprocessen og standardkontrakterne er for ufleksible
Ø Leverandøren lever ikke op til forventningerne
Ø Det er vanskeligt at få interessenterne til at bidrage til projektet
Ø Projektmyndighederne mangler ressourcer og er ofte uerfarne/umodne
Tidsplaner er urealistiske
Først og fremmest er der bred enighed blandt projektledere om, at projekterne ofte er udfordret af meget ambitiøse og til tider decideret urealistiske tidsplaner.
Boks 29 – Ambitiøse tidsplaner
”Der var for lidt tid. Allerede fra starten lå der en ekstremt ambitiøs tidsplan. Generelt starter man
projekter omvendt i staten – de følger en politisk logik: Først sættes tidspunktet for projektets idriftsættelse – derefter skal planerne laves så dette kan realiseres.”
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Udbudsproces og standardkontrakter er for ufleksible
Flere projektledere er enige med projektejerne i, at udbudsprocessen som følge af specielt
udbudsreglerne er for ufleksibel til sådanne udviklingsprojekter. De tillader kun ringe involvering af leverandøren ved kortlægning af de arbejdsprocesser, som løsningen skal understøtte samt ved specificering af krav. En anden væsentlig udfordring er, at processen, hvor der i
dag fastsættes skarpe kriterier for udvælgelse af leverandør, kan betyde, at projektmyndigheden ender med at vælge en leverandør, som de reelt set ikke har tilstrækkelig tillid til.
Specielt vigtigheden af at kunne involvere leverandøren ved kortlægning af arbejdsprocesser
og specificering af krav går igen som en nødvendig forudsætning for, at udviklingsprojekter
af denne karakter skal lykkes i staten.
Boks 30 – Udbuds- og kontraktform er hæmmende for løsningen
”Udbudsprocessen kan godt ende med at blive meget tung og besværlig at arbejde med, hvis kravene fortolkes for rigidt. Den grundlæggende præmis for at lave så præcise kontrakter og kravspecifikationer er, at verden kan beskrives præcist med ord. Det holder ikke. Det er måske smartere blot
at beskrive, hvilket problem der skal løses – og så overlade en del frihed til leverandøren. I det private kører det ofte mere efter en partnerskabstankegang – mere end efter en eller anden formaliseret
udbudsproces.”

Leverandøren lever ikke op til forventningerne
Der er blandt projektlederne udbredt utilfredshed med leverandørernes præstationer, om end
de her er mere konkrete i deres kritik, end det er tilfældet med projektejerne. Utilstrækkelig
kvalitet i leverancerne er en af de væsentligste udfordringer, projektlederne nævner. Ofte
drejer det sig om, at leverancen enten ikke fungerer eller ikke lever op til brugernes behov,
når den skal testes. I den forbindelse har enkelte projektledere også påpeget utilstrækkeligheden af deres egen kvalitetssikringsplan.
Noget af problemet kan føres tilbage til, at kravspecifikationen ikke har været tilstrækkeligt
entydig – der opstår vanskeligheder i løbet af projektet, når projektmyndigheder og leverandører bliver uenige om kravspecifikationens konkrete indhold, og dermed også hvad leverandøren har lovet i kontrakten.
Flere interviewpersoner på projektlederniveau har endvidere påpeget de omfattende eller
hyppige organisationsændringer hos leverandøren og de konsekvenser, dette får for projekterne. Et eksempel er, at leverandøren undervejs i projektet bliver opkøbt af en anden leverandør, hvilket ifølge projektlederne påvirker leverandørens fokus på og leverancer til projektet (MiniMAKS, PEM, CivilStraffe, CAP). En udfordring af lignende karakter er, at leverandøren hyppigt udskifter medarbejdere, der holder centrale roller i projektet – konsekvensen
heraf er generelt tab af central viden og brud på kontinuiteten i projektet.
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Vanskeligt at få interessenter til at bidrage
På mange af caseprojekterne skal gevinsten af den endelige løsning høstes uden for projektmyndighedens egen organisation. I tilfælde, hvor der er tale om interessenter uden for
egen organisation, er problemet ofte relateret til politiske spændingsfelter mellem projektet
og eksterne interessenters bekymring for at miste ansvar og indsigt. Understøttet af udsagn
fra flere interviewpersoner er det Ernst & Young’s vurdering, at der på tværs af offentlige instanser mangler et klart mandat til at placere det nødvendige ansvar hos disse eksterne interessenter.
Boks 31 – Involvering af interessenter
”Der er tale om en serviceleverance/serviceydelse. Projektet er således ikke først og fremmest et itprojekt. I sin essens burde it-delene være en enkel opgave baseret på simpel teknologi og ikke rated
særligt højt. Balladen er spændingsfelterne i forhold til brugerne.”

Projektmyndigheder mangler ressourcer og erfaring
Projektledere er generelt mere kritiske over for projektmyndighedens egen indsats end projektejere. Flere projektledere fremhæver således, at deres egen projektmyndighed ikke havde den fornødne erfaring og modenhed til at påtage sig en sådan opgave. Endvidere fremhæves det, at der er sket en undervurdering af behov for interne ressourcer og at de har
manglet, når behovet opstod.
De manglende ressourcer har sammenhæng med en anden udbredt udfordring: Generelt
overlades alt for stor en del af ansvaret for projektledelsen til leverandøren. Eksempelvis får
leverandøren ansvaret for både tidsplanlægning, økonomistyring og risikostyring. Endvidere
stilles der store forventninger om, at leverandøren kender relevante arbejdsprocesser og har
indsigt i det fagområde, projektmyndigheden arbejder med. En rådgiver på et af caseprojekterne udtaler:
Boks 32 – Involvering af interessenter
”Oprindeligt havde projektmyndigheden ikke den fornødne viden in-house. Set i bagklogskabens lys
ville projektmyndigheden have forankret mere internt og været en mere kritisk kunde. Styrelsen har
haft meget stor nytte af en it-følgegruppe, som man bl.a. har holdt sparringsmøder med. Der er sket
et skifte og styrelsen er blevet så kloge/erfarne, at de er i stand til at foretage egen risikovurdering.”
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6.4

Brugere

Brugere omfatter både interne og eksterne brugere. Med interne brugere menes brugere
inden for projektmyndighedens egen organisation, og med eksterne brugere menes brugere
placeret uden for den ansvarlige projektmyndigheds organisation og dermed uden for projektmyndighedens organisatoriske mandat.

Interviews med brugere er gennemført i henhold til nedenstående tabel:

MiniMAKS

4

4

4

4

Ekstern bruger

4

4

BMS

SKAT

PEM

POLSAG

Intern bruger

NemKonto

CAP

holdt interviews med brugere

CivilStraffe

Opgørelse over caseprojekter hvor der er af-

NationaleTest

Tabel 39 – Brugerinterviews

4

4

4

Interview ikke gennemført

Der er forskel på, hvor meget brugerne involveres i projektforløbet, men typisk er brugerne
involveret ved kortlægning af behov, udarbejdelse af kravspecifikationen og kvalitetssikring
af modtagne leverancer. På flertallet af caseprojekterne giver brugerne udtryk for at have
været involveret, dog er der på tværs af brugerne nogle interessante observationer:
Ø Brugerinvolvering sker meget sent
Ø Projektgruppen er indledningsvist overbefolket af akademikere
Ø Kommunikationen til og planlægning om brugerinvolvering kunne være bedre
Ø Velafprøvede processer og værktøjer for test og kvalitetssikring af leverancer er en
mangelvare
På to konkrete caseprojekter giver brugerne udtryk for, at brugerinvolveringen var utilstrækkelig (PEM og MiniMAKS).
Boks 33 – Uklar kommunikation
”Der var ingen ressourceplan for mig og min kollega. Men der blev lavet en plan for dem, der skulle
teste. Det var planen, at de skulle teste en halv dag hver. Men når vi testede, var der mange driftsstop, og det tog lang tid, før systemet var oppe at køre igen. Det var meget frustrerende og demotiverende for testerne. Når vi endelig fik det op at køre igen, var der nogen, der havde mistet motivationen, og testarbejdet blev først genoptaget næste dag. Det forsinkede testarbejdet.”
”Nogle gange var det svært at følge med i, hvor langt de var nået. Det var undertiden også uklart,
hvornår vi som brugere skulle på banen. Projektet kunne have været bedre kommunikeret.”
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Ernst & Young vurderer, at der er flere forskellige årsager til førnævnte observationer. Helt
overordnet er der behov for, at man i mindre grad ser disse projekter som ”it-projekter” og i
højre grad ser dem som forretningsprojekter. For hovedparten af caseprojekterne er der tale
om løsninger, der har en stor påvirkning på ”forretningen”, og hvor it blot er det værktøj, der
skal understøtte denne transformation af forretningen. Flere faktorer peger på, at der er tale
om forretningsprojekter:
Ø Gevinsterne af projektet skal realiseres i ”forretningen” (brugerne)
Ø Det er ”forretningen” (brugerne), der kender de specifikke behov og arbejdsprocesser
Ø Det er ”forretningen”, der får den største påvirkning af projektets løsning
Ernst & Young vurderer, at en øget styring af disse projekter som forretningsprojekter vil løse
nogle af de generelle udfordringer, som brugerne oplever, idet ansvaret for projektet i højere
grad vil ligge i forretningen. Dermed vil forretningen ikke kunne tage afstand fra projektet,
brugere vil blive involveret fra starten, og forretningen vil være drevet af, at de skal sikre, at
projektet leverer værdi.
Flere brugere giver indtryk for, at projektorganisationerne har manglet tilstrækkelige ressourcer. Det har på et caseprojekt betydet, at eksterne rådgivere endte med at spille en for omfattende rolle (POLSAG).
Ligesom for projektlederne er det brugernes vurdering, at der har været mange problemer
med utilstrækkelig kvalitet i de aftalte leverancer. På et caseprojekt kunne dette problem
ifølge brugerne føres direkte tilbage til manglende brugerinvolvering – programmørerne havde ikke forstået brugernes behov og derfor, ifølge brugerne, designet en løsning, der var så
godt som ubrugelig (PEM).
Derudover er der også flere brugere, der giver udtryk for, at leverandørerne har været for
umodne eller uerfarne – på et projekt var det brugernes opfattelse, at projektmyndigheden
var nødt til at gå ind og varetage opgaver vedrørende koordinering og styring af brugernes
involvering – en opgave som projektmyndigheden reelt havde betalt leverandøren for. Derudover er det også brugernes opfattelse, at projektmyndighedens medarbejdere måtte gå
ind og programmere koden, fordi leverandørens medarbejdere ikke var kompetente nok
(POLSAG).
Fra MiniMAKS-projektet giver brugere udtryk for to konkrete læringspunkter. Dels er det vigtigt, at testcases udarbejdes af projektmyndigheden og ikke af leverandøren, og dels bør
projektmyndigheden ikke frigive leverancer til test hos brugerne, før den mest basale funktionalitet er testet og godkendt hos leverandøren.
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6.5

Leverandører

Leverandørerne på de undersøgte caseprojekter optræder i 3 forskellige konstellationer. Der
kan være tale om et mere traditionelt kunde-leverandør forhold med en leverandør, om en
hovedleverandør med ansvar for en eller flere underleverandører eller om et konsortium,
hvor leverandøren har ansvaret for at koordinere og styre den samlede involvering af alle
projektets interessenter.

Hovedleverandør med en eller flere underleverandører

4

4

4

4

BMS

POLSAG

PEM
4

MiniMAKS

4

SKAT

Traditionelt kunde-leverandørforhold

NemKonto

CAP

på undersøgte it-projekter

CivilStraffe

Opgørelse over kunde-leverandørkonstellationer

NationaleTest

Tabel 40 – Kunde-leverandørkonstellation

4

To eller flere hovedleverandører

4

Konsortium

4

Leverandørerne er generelt genstand for megen kritik fra de øvrige aktører. Omvendt, men i
mere varsomme vendinger, giver leverandørerne da også klart udtryk for, at projektmyndighedens parathed til at påtage sig disse store udviklingsprojekter er for lav.
Den generelle holdning blandt leverandørerne er, at projektmyndighederne i omfattende
grad undervurderer den opgave, de har sat i gang. Derudover ser leverandørerne også
mange af de samme udfordringer, som projektledere og rådgivere har tilkendegivet. Leverandørernes oplevelser af caseprojekterne kan sammenfattes under følgende hovedoverskrifter:
Ø Tidsplaner er urealistiske
Ø Kravspecifikationer er omfattende og tvetydige
Ø Projektmyndigheder mangler ressourcer og erfaring
Ø Leverandører mangler erfaring eller er umodne
Urealistiske tidsplaner
Først og fremmest er leverandørerne enige med de øvrige aktører i, at tidsplanerne ofte er
urealistiske. Det er flere af leverandørernes indtryk, at tidsplanerne er fastsat politisk, uden
hensyntagen til hvad der er teknisk muligt inden for den fastsatte tidshorisont. Dette er eksempelvis tilfældet på POLSAG.
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For de caseprojekter, hvor tidsplanen har givet udfordringer og hvor der i kontrakten er indarbejdet kraftige bodsbestemmelser for leverandørens overholdelse af aftalte milepæle, har
dette været kontraproduktivt, idet leverandørernes projektledere har været meget forsigtige
med at træffe konkrete beslutninger, da de ikke ønskede at være årsag til, at leverandøren
blev pålagt en bod.
Boks 34 – Bodskrav påvirker tidsplanen
”Bodskravene i kontrakten har været direkte hæmmende for projektets fremdrift. Det virker som om
vores projektmedarbejder har tænkt: Jeg tør ikke træffe beslutninger, fordi jeg får skældud, når jeg
kommer hjem – fordi min beslutning muligvis kunne være pålægge os en bod.”

Omvendt er der også flere leverandører, der erkender, at diskussionen om, hvorvidt en tidsplan for et udbud er urealistisk, kan være vanskelig at drive under tilbudsforløbet hos leverandøren, da denne klart er drevet af kommercielle interesser.
Specielt tidshorisonten i udbudsrunden opleves som et problem for mange leverandører. Der
er mange leverandører, der mener, at det er umuligt at nå at afgive et velovervejet tilbud af
passende kvalitet inden for den givne tidsramme. Dette hænger sammen med, at udbudsmaterialet – herunder kravspecifikationerne – ofte er særdeles omfattende.
Kravspecifikationer er omfattende og tvetydige
Kravspecifikationens omfang er endnu et af leverandørernes store ankepunkter. De fleste
leverandører opfatter de omfattende kravspecifikationer som værende uoverskuelige og
desuden hæmmende for udviklingsfasen, hvor de efterlyser en større åbenhed og frihed til at
udvikle den mest optimale løsning.
Derudover vurderer leverandørerne, at mere leverandørinvolvering i kravspecificeringen vil
være fremmende for it-projekter i staten.
Projektmyndigheder mangler ressourcer og erfaring
Som for projektlederne og rådgiverne er det leverandørernes generelle opfattelse, at projektmyndighederne mangler ressourcer og erfaring. Fra leverandørernes perspektiv betyder
det, at samarbejdet bliver vanskeligere, fordi projektmyndighederne får vanskeligt ved at bidrage med deres part. Derudover medfører det ofte, at leverandørerne skal overtage mere
ansvar for projektet, end de normalt ville gøre.
Leverandører mangler erfaring eller er umodne
Leverandørerne er dog også kritiske over for deres egen indsats. Der er eksempelvis tilsyneladende en erkendelse blandt mange leverandører af, at de selv har været for umodne eller
uerfarne til projektet. Undertiden retter kritikken sig dog nærmere imod deres underleverandører, jf. eksemplet fra POLSAG ovenfor. Endvidere er der en erkendelse blandt flere leve129

randører af, at de selv har oplevet for mange organisationsændringer undervejs – det har
specielt været problematisk på CivilStraffe og CAP.
Hvad angår anvendelse af de dialogbaserede udbudsformer, så mener leverandørerne, at
dette som udgangspunkt er fremmende for store komplekse udviklingsprojekter. Det er dog
leverandørernes oplevelse, at der hos projektmyndighederne hersker en vis usikkerhed om,
hvordan specielt dialogmøderne skal gribes an.
Boks 35 – Uklarhed om anvendelse af dialogmøder
”Som leverandør der har budt ind på projektet: Der har været et stort element af usikkerhed over for
dialogformen, der blev brugt i begge udbud. Under dialogmøder med departement var der mange
ting, der burde havde været afdækket, som ikke blev afdækket.”

6.6

Rådgivere

Rådgivernes rolle på caseprojekterne er meget forskelligartet. Rådgiverne er typisk involveret enten i konkrete, afgrænsede opgaver med et klart defineret output eller løbende igennem hele projektforløbet. Rådgivernes holdninger er præget af deres rolle på projektet. Som
oftest vil rådgiverens rolle være mere neutral i forhold til projektets forløb, end det er tilfældet
for projektmyndighed og leverandører, der begge har økonomiske investeringer på spil. Alligevel virker det, som om rådgivernes holdninger stemmer mere overens med projektmyndighedernes, end de gør med leverandørernes. Der er med andre ord væsentlige paralleller
mellem projektmyndighedernes holdninger og rådgivernes. Rådgivernes perspektiv kan opsummeres under følgende hovedoverskrifter:
Ø Udbudsprocessen og standardkontrakterne er for ufleksible
Ø Leverandørernes præstationer lever ikke op til forventningerne
Ø Det er vanskeligt at få interessenterne til at bidrage til projektet
Ø Projektmyndighederne mangler ofte ressourcer
Årsagen til det store overlap er muligvis, at rådgiverne overtager store dele af ansvaret for
projektet og dermed ofte fungerer som en væsentlig del af projektgruppen.
Rådgivernes perspektiv er dog typisk præget af, at de har større ekspertise på området inden for projektledelse af it-projekter, end det er tilfældet for projektmyndigheden.
Rådgiverne har dog, i modsætning til projektmyndighederne, ikke så stort fokus på de
stramme tidsplaner. Faktisk har visse leverandører og projektledere givet udtryk for, at rådgivernes egne tidsplaner er enten uigennemtænkte eller overambitiøse. Der er dog visse
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rådgivere, der er betænkelige ved tidsplanerne for udbudsprocessen, hvor særligt vinduet for
afgivelse af tilbud fra leverandørerne vurderes for snævert. Ifølge rådgiverne har det problematiske konsekvenser for tilbuddenes kvalitet og derfor også for det efterfølgende samarbejde.
Derudover påpeger rådgiverne det som et generelt problem, at projektmyndighederne afsætter for få ressourcer til deres egen interne projektledelse og styring af projektet.
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