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Spørgsmål 
Hvad er de samlede udgifter forbundet med ministerens beslutning om, at der skal opret-

tes særlige domæner og hjemmesider til de nye enheder i SKAT i forhold til at fastholde 

et samlet domæne? 

 

Svar 

En af opgaverne for de nye styrelser bliver at kommunikere enkelt og effektivt med bor-

gere og virksomheder. Det er derfor naturligt, at de nye styrelser får hjemmesider, som de 

kan bruge i deres kommunikation med omverdenen. Disse hjemmesider ligger på hver 

deres domæne. For eksempel vil Vurderingsstyrelsens kommende hjemmeside få domæ-

net vurdst.dk.  

 

Udgifterne til udvikling af disse syv styrelseshjemmesider forventes at beløbe sig til ca. 1,2 

mio. kr. Opgaven har været i offentligt udbud efter almindeligt gældende regler. Hertil 

kommer udgifter til indkøb af relevante domæner, der forventes at ligge under 5.000 kr., 

samt udgifter til den efterfølgende drift og videreudvikling af hjemmesiderne samt det år-

lige gebyr for de indkøbte domæner, der aktuelt er 45 kr. årligt pr. domæne. 

 

I takt med udviklingen af nye styrelsesspecifikke selvbetjeningsløsninger vil disse skulle 

integreres i de nye styrelsers hjemmesider. Således vil den kommende ejendomsvurde-

ringsportal fx ligge i tilknytning til Vurderingsstyrelsens hjemmeside.  

 

I forbindelse med etableringen af selvbetjeningsløsninger på nye domæner er der behov 

for at etablere såkaldt single sign on mellem de forskellige domæner. Dette skal sikre, at bor-

gere og virksomheder let kan navigere i kontakten med styrelserne uden at skulle logge 

ind flere gange. Det kræver tilretninger af de nuværende sikkerhedsløsninger, hvilket af 

den eksterne leverandør er estimeret til ca. 1,7 mio. kr.  


