
 
 
 

 Side     1/2 

22. februar 2017 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

 

Tel. 6198 4000 

Mail uibm@uibm.dk 

Web www.uibm.dk 

 

CVR-nr. 36977191 

 

Sags nr. 2016 - 11400  

Akt-id 185264  

 

 

 

Statsrevisorernes sekretariat 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 
 
 
  

Ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 8/2016 af 14. 

december 2016 om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse 

 

Statsrevisorerne har den 14. december 2016 afgivet beretning nr. 8/2016 om sta-

tens udbud af it-drift og vedligeholdelse. Statsrevisorerne har med brev af 22. 

december 2016 anmodet om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejel-

ser, som beretningen giver anledning til.  

 

Jeg kan indledningsvis oplyse, at jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne finder 

det utilfredsstillende, at 8 større kontrakter i statslige virksomheder aldrig har 

været konkurrenceudsat, og at der er risiko for, at statslige institutioner, som føl-

ge af manglende (gen)udbud, ikke har draget nytte af generelle prisfald og den 

teknologiske udvikling på området. 

 

Jeg kan i forlængelse heraf oplyse, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i 

forbindelse med ministeriets oprettelse i juni 2015 overtog 70 fagsystemer fra de 

afgivende ministerier, herunder it-systemet BOSSINF, som efterfølgende er over-

draget til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i forbindelse med ressortom-

lægningen den 28. november 2016.   

 

I forbindelse med overdragelsen af fagsystemerne stod det klart, at kontrakterne 

vedrørende  flere af systemerne ikke længere var gyldige. Med henblik på at rette 

op på dette forhold har Udlændinge- og Integrationsministeriet afsat betydelige 

ressourcer til at konkurrenceudsætte It-systemerne i overensstemmelse med de 

gældende udbudsregler.  

 

Resultatet af denne indsats er, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i 2015 

og 2016 har konkurrenceudsat ca. halvdelen af de systemer, som ministeriet ad-

ministrerer. Der udestår pt. indgåelse af nye kontrakter vedrørende enkelte sy-

stemer, hvoraf det største er ministeriets sagsbehandlingssystem på udlændinge-

området. Det tilstræbes, at de sidste udeståender i forhold til konkurrenceudsæt-

telse bliver håndteret i 2017.  

 

Jeg har desuden noteret mig, at Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at 

der i 24 af de 72 kontrakter på tværs af ministerområderne, som Rigsrevisionen 

har gennemgået, er konstateret risiko for leverandørafhængighed og for at kon-
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trakterne er indgået med begrænset konkurrence. Jeg har herunder noteret mig, 

at Rigsrevisionen påpeger, at der i forbindelse med udbuddet af BOSSINF opstod 

leverandørafhængighed som følge af, at systemet var forbundet med KMD-ejet 

software. 

 

Jeg kan oplyse, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i forbindelse med kon-

kurrenceudsættelsen af ministeriets it-systemer har fokus på at forebygge af-

hængighed af specifikke leverandører. 

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at ministeriet har som målsætning at sikre, at 

alle kontrakter lever op til statens udbudsregler. Der er derfor blevet udarbejdet 

en proces for kontraktindgåelse i ministeriets Koncern It. Det fremgår heraf, at 

alle nye kontrakter eller genforhandling af tidligere indgåede kontrakter skal god-

kendes af ministeriets Koncern It med henblik på at sikre, at kontrakterne indgås i 

overensstemmelse med de gældende regler. 

 

Jeg har ikke yderligere bemærkninger til beretningen. 

 

Der er samtidig med fremsendelsen af denne redegørelse sendt en kopi til Rigsre-

visor, St. Kongensgade 45, 4.sal, 1264 København K. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Inger Støjberg 

 


