
Folketingets Finansudvalg

Dato: 3. april 2013

Under henvisning til Folketingets brev af 20. marts 2013 følger hermed 

social- og integrationsministerens svar på Finansudvalgets spørgsmål 

nr. 1 (Aktstykke nr. 72 - § 15), stillet af udvalget. 

Spørgsmål nr. 1:

”Vil ministeren redegøre for forløbet vedrørende EESSI-projektet?”

Svar:

Der er i EU-regi igangsat et it-projekt, som har til formål at indfri 

EF(EU)forordning nr. 883 og sikre udvekslingen af dokumenter digitalt mel-

lem medlemsstaterne og EU på det sociale sikringsområde via Electronic 

Exchange of Social Security Information (EESSI). Projektet består af et in-

ternationalt delprojekt, der varetages af EU-kommissionen, og en række 

nationale delprojekter, som de enkelte EU-medlemslande har forpligtet sig til 

at gennemføre. Pensionsstyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af den 

danske del af EESSI-projektet. 

I foråret 2008 blev der gennemført en foranalyse for projektet med ekstern 

konsulentbistand med det formål at skabe klarhed over det optimale valg af 

it-arkitektur på den nationale del af projektet. Der blev desuden udarbejdet

en business case. 

I foråret 2010 blev der gennemført en supplerende analyse samt udarbejdet

en udvidet business case, der nu også kom til at omfatte effekterne for 

kommunerne. Pensionsstyrelsen stod for dette arbejde med inddragelse af 

Finansministeriet, herunder særligt Den Digitale Taskforce. 

Projektets økonomi blev oprindeligt fastlagt i sommeren 2010 og resulterede 

i et rammeløft for Pensionsstyrelsen til gennemførelsen af projektet på for-

slag til finanslov for 2011.
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I juni 2011 blev de økonomiske forudsætninger for projektet revideret, idet 

der var konstateret en række udvidede krav fra EU til projektet. Det revide-

rede skøn over omkostninger blev estimeret og kvalitetssikret af konsulent-

firmaet ChangeGroup. 

Deadline for projektet var oprindeligt fastsat til 1. maj 2012. I oktober 2011 

bad EU-Kommissionen om en ny ibrugtagningsdato, da det stod klart, at 

man ikke kunne overholde den oprindelige aftalte deadline. Forsinkelsen 

skyldes primært forsinkelser i udviklingen af den internationale leverance fra 

EU. Den Administrative Kommission, som er det styrende organ i forord-

ningssamarbejdet, udsatte projektets deadline til 1. maj 2014.  

Social- og Integrationsministeriet overtog ressortansvaret for Pensionsstyrel-

sen og dermed EESSI-projektet fra Beskæftigelsesministeriet ved ressortde-

lingen den 3. oktober 2011. I foråret 2012 stod det klart, at projektet ikke 

kunne gennemføres som forudsat, hverken i forhold til den fastsatte tidsfrist 

eller inden for den økonomiske ramme. Social- og Integrationsministeriet 

orienterede i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finanslov for 2013 

Finansministeriet herom.

I forlængelse heraf besluttede Social- og Integrationsministeriet den 22. juni 

2012 at igangsætte en analyse med henblik på tilvejebringelse af en mere 

solid opgørelse af omkostningerne forbundet med de ændrede forudsætnin-

ger for projektet. Som led i denne analyse blev Digitaliseringsstyrelsen kon-

sulteret. Digitaliseringsstyrelsens endelige stillingtagen lå klar primo decem-

ber 2012, hvor det blev anbefalet, at det nuværende projekt standses, og at 

projektet redefineres. Social- og Integrationsministeriet standsede på denne 

baggrund al udviklingsaktivitet i EESSI-projektet i december 2012 med hen-

blik på at minimere tabene i projektet mest muligt.

Deadline for projektet er aktuelt 1. maj 2014 for første fase af leverancen. 

Alle EU-medlemsstater skal senest på dette tidspunkt have en national løs-

ning driftsklar. Den 1. maj 2014 anses ikke længere for realistisk i forhold til 

det arbejde, der udestår fra EU-kommissionens side. Medlemslandene er 

blevet lovet en troværdig aktivitets- og tidsplan for færdiggørelsen af EU-

leverancen i juni 2013.

Karen Hækkerup

/  Anders Holbøll


