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Kort om Statens IT-projektråd 

Statens IT-projektråd består af ledere fra både offentlige og private organisationer 
med omfattende erfaring med store it-, udviklings- eller forandringsprojekter.  
 
Rådets opgaver 
Statens IT-projektråd skal blandt andet: 
 
 Risikovurdere projekter og indstille til review 
 Medvirke i eksterne reviews  
 Rådgive om ledelsesforankring, implementering og gevinstrealisering  
 Skabe overblik over de statslige it-projekter  
 Løbende udlede principper og anbefalinger til it-projektstyring i staten  
 Efterspørge nye eller ændrede metoder og vejledninger for it-projekter 
 Fremme samarbejdet mellem staten og markedet.   
 

Risikovurdering af alle it-projekter over 10 mio. kr. 
IT-projektrådet vurderer risikoprofilen for nye it-projekter i staten med et budget 
over 10 mio. kr. Der vurderes på en række centrale emner, bl.a. økonomi/ busi-
ness case; forretning og organisatoriske forhold; teknisk løsning; leverandør/ 
marked; og interessenter. Risikovurderingen erstatter ikke ministeriets eget arbejde 
med risikostyring. Hvis et it-projekt vurderes at have normal risiko, skal det heref-
ter hvert halve år fremsende en statusrapport om fremdrift til rådet. Ved projek-
ternes afslutning skal projektejeren i den statslige institution indsende en afslut-
ningsrapport og gevinstrealiseringsplan, og 1 år efter idriftsættelse en gevinstreali-
seringsrapport.  
 
Reviews af højrisikoprojekter  
Særligt risikable projekter kan få tilbudt et eksternt review, som resulterer i anbefa-
linger og handlingsplaner for projektet med fokus på at reducere risiciene og sikre 
gevinstrealiseringen. Reviewet fører til en samlet vurdering af projektets plan for 
anskaffelse, gennemførsel og realisering. Den statslige institution beslutter, om det 
vil tilslutte sig rådets indstilling til review; dog skal alle statslige it-projekter over 60 
mio. kr. igennem et eksternt review, uanset risikovurderingen. Endvidere kan re-
view aftales med f.eks. regeringens Økonomiudvalg i forbindelse med den første 
forelæggelse af projekterne for udvalget.  
 
Drøftelse af projekter 
Udover at indstille et projekt til review, har Statens IT-projektråd mulighed for at 
drøfte projektet med projektejeren. It-projektrådet kan invitere et medlem af le-
delsen fra den projektejende statslige insitution til at deltage i drøftelserne. 
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Overblik over den statslige it-projektportefølje 
Statens IT-projektråd udarbejder halvårligt en oversigt til regeringens Økonomi-
udvalg over igangværende statslige it-projekter med budgetter over 10 mio. kro-
ner. En oversigt over disse it-projekter bliver offentligt tilgængelig på rådets 
hjemmeside. Statens IT-projektråd vil blive sekretariatsbetjent af Økonomistyrel-
sen under Finansministeriet.  
 
Ét af flere initiativer 
IT-projektrådet er ét af flere initiativer, der via kompetenceløft og fælles metoder 
skal professionalisere arbejdet med it-projekter i staten. Initiativerne er sat i ver-
den af regeringen med afsæt i rapporten ”Professionalisering af arbejdet med it-
projekter i staten” (maj 2010).  
 
Udover IT-projektrådet omfatter indsatsen også udvikling af en ny business case 
model samt oprettelsen af Ministeriernes Projektkontor. Projektkontoret, der er 
forankret i Økonomistyrelsen, har blandt andet ansvaret for en fælles it-
projektmodel for hele staten, der også lanceres i dag. Ministeriernes Projektkontor 
skal desuden oprette et tværstatsligt ressourcecenter med kompetente it-
projektledere og specialister samt udarbejde en fælles kompetenceudviklingsmodel 
for it-projektledere og styregrupper. 
 
Læs mere om IT-projektrådet 
http://www.itprojektraad.dk 
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