
Afgjort den 21. februar 2019

Tidligere fortroligt aktstykke Q af den 21. februar 2019. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivel-
se af den 5. november 2019.
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Finansministeriet. København, den 12. februar 2019.

a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om status og fremdrift i projektet om næste ge-
neration NemLog-in (NemLog-in3). Anledningen for orienteringen er et gennemført udbud, som til-
deler opgaven til Nets DanID A/S, som Digitaliseringsstyrelsen har indgået kontrakt med. Som følge
af kontraktindgåelsen er der sket en mindre reduktion af de forventede omkostninger, så de revidere-
de projektudgifter nu udgør samlet 277,5 mio. kr. mod tidligere forventet 315,2 mio. kr. (2019-pl).

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentligt, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens
forhandlingsposition i forbindelse med MitID-udbudsprocessen. Fortroligheden vil blive ophævet,
når kontrakten vedrørende MitID er indgået.

b. Der er i løbet af 2017 og 2018 gennemført EU-udbud med forhandling med modtagelse af to ende-
lige tilbud. Tilbuddene er vurderet i forhold mellem pris og kvalitet, herunder såvel løsningskvalitet
som leverancesikkerhed. Evalueringen af tilbuddene viser, at tilbuddet fra Nets DanID A/S samlet set
er det mest fordelagtige i forholdet mellem pris og kvalitet. Nets DanID A/S er den nuværende leve-
randør af NemID og har dermed en stor ekspertise i forhold til den kommende erhvervsløsning, som
skal erstatte ᾽NemID til Erhverv᾽. Desuden har leverandøren stor erfaring i at gennemføre store for-
andringsprojekter i samarbejde med den offentlige sektor.

Sideløbende med udbud af udviklings- og forvaltningsopgaven har der været gennemført et udbud
af driften af den eksisterende NemLog-in-løsning, hvor kontrakten blev tildelt til NNIT A/S, der også
er nuværende leverandør af NemLog-in. Driftskontrakten er en forudsætning for udviklingen af næs-
te generation NemLog-in.

Efter kontraktindgåelsen på NemLog-in3 gennemføres en kort afklaringsfase, hvor kontraktens
ydelser og leverandørens forpligtigelser under kontrakten gennemgås, efterfulgt af en transitionsperi-
ode fra eksisterende leverandør, NNIT A/S til den nye udviklings- og forvaltningsleverandør Nets
DanID A/S.
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Ved projektets opstart samt i aktstykke Z af 24. maj 2017 blev slutdato for projektet angivet til ulti-
mo 2020, som er overgangen til drift, idet overførslen af erhvervsidentiteter til den nye løsning fore-
gik i driftsperioden med forventet afslutning ultimo 2021. I den vindende leverandørs tilbud er over-
tagelsesprøve og driftsprøve placeret i driftsperioden i 1. halvår 2021, men inden overførslen af er-
hvervsidentiteter afsluttes. Det præciseres derfor, at slutdatoen ultimo 2020 refererer til den forvente-
de idriftsættelse af den nye NemLog-in3-løsning. Projektet afvikles 3. kvartal 2021, hvor overflytnin-
gen af slutbrugere til den nye NemLog-in3-løsning forventes at være gennemført. Den samlede tids-
plan for projektet er således ikke ændret i forhold til tidligere orienteringer, eller i forhold til den
tidsplan der lå til grund for It-rådets risikovurdering i marts 2017.

1. Projektets formål
Projektet har til formål at videreføre og videreudvikle den nuværende NemLog-in-løsning samt er-

statte den nuværende erhvervsrettede funktionalitet i NemID.
NemLog-in er en kritisk it-infrastrukturløsning for login og single-sign-on til offentlige selvbetje-

ningsløsninger for både borgere, myndigheder og private virksomheder. Single-sign-on vil sige mu-
ligheden for at bevæge sig digitalt mellem forskellige offentlige løsninger uden gentagne logins.
Desuden rummer løsningen funktonalitet til brug for tildeling af brugerrettigheder, fuldmagt samt en
række øvrige komponenter.

Den fremtidige NemLog-in-løsning (NemLog-in3) vil desuden indeholde en helt ny erhvervsportal,
således at virksomheder fremover får én indgang til administration af deres medarbejderes identiteter
og rettigheder på tværs af hele den digitale infrastruktur. Desuden indebærer løsningen en tilpasning
og videreudvikling af brugerrettighedsstyringen, som i dag sker parallelt i NemID, Digital Post og
NemLog-in, hvilket skal bistå til reduktion af de byrder, som virksomhederne oplever i dag.

2. Udgifter ved projektet
Projektudgifterne i aktstykke Z var 163 mio. kr. (2016-pl). I forbindelse med overflytningen af

funktionalitet fra MitID, jf. ministerbrev af 8. oktober 2017, justeredes projektudgiften til 299,9 mio.
kr. i 2016-pl, svarende til 315,2 mio. kr. i 2019-pl.

Projektet finansieres fællesoffentligt. Den samlede projektøkonomi fremgår af tabel 1. I forbindelse
med den reviderede projektøkonomi er de forventede projektudgifter nedbragt med 37,7 mio. kr.
ekskl. renter, fra 315,2 mio. kr. til 277,5 mio. kr. (2019-pl), bl.a. grundet en række projektrisici, der
ikke er indtruffet ifm. udbuddet.

Tabel 1
Omkostningsbaserede projektudgifter for NemLog-in3

Mio. kr. (2019-pl) Total 2016 2017 2018 2019 2020 2021-
2029

Aktiverbare projektudgifter 117,3 4,8 13,9 21,7 13,4 16,6 46,9

Ikke-aktiverbare projektudgifter 160,2 0 0 0 0,9 3,5 155,8

Total, ekskl. Renter 277,5 4,8 13,9 21,7 14,3 20,1 202,7

Renter 33,7 0 0 0,2 0,9 3,5 29,2

Total, inkl. Renter 311,2 4,8 13,9 21,8 15,1 23,6 231,9
Anm: Lokale integrationsomkostninger for statslige myndigheder, kommuner og regioner er ikke medregnet. Udgifter til drift og support er ikke me-
dregnet og skønnes at udgøre 657,6 mio. kr. i perioden 2016-2029. Udgifter til yderligere videreudvikling er ikke medregnet og skønnes at udgøre
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86,8 mio. kr. i perioden 2020-2029 ekskl. renter. Statens andel udgør 40 pct. Samtlige risici er desuden medtaget i projektets risikopulje, der indgår i
de ikke-aktiverbare projektudgifter i tabellen. Afvigelser i totaler skyldes afrunding.

3. Gevinster ved projektet
Udover ovenstående projektomkostninger medfører de to indgåede kontrakter også drifts- og vedli-

geholdelsesomkostninger på 657,6 mio. kr. i årene 2016-2029. Det svarer til en besparelse på 152,6
mio. kr. sammenlignet med et 0-scenarie, hvor de nuværende NemID- og NemLog-in-løsninger gen-
udbydes med samme funktionalitet som i dag, dog justeret for samme scopeflyt som i de nye løsnin-
ger, dvs. at erhvervsdelen etableres i NemLog-in3. Efter scopeflyttet var forventningen en negativ
gevinst på -183,6 mio. kr. (2019-pl). Ændringen skyldes en kombination af ændrede forudsætninger
for volumen, hvor en genestimering har vist et væsentligt lavere antal forventede transaktioner på
NemLog-in samt besparelser som følge af lavere priser i de indgåede kontrakter.

Projektet har derudover ikke-økonomiske gevinster bestående af administrative lettelser for virk-
somheder, øget brugertilfredshed, øget udbredelse samt bedre mulighed for fremtidige tilpasninger af
løsningen.

4. Risikoprofil
Som fællesoffentligt infrastrukturprojekt indeholder projektet en række risici, herunder udskiftning

af medarbejdere, forsinkede leverancer m.v. Risikoprofilen er blevet opdateret efter tilbudsevaluerin-
gens gennemførelse, hvor visse risici er revurderet, og andre risici ikke længere er relevante. Derfor
er risikopuljen nedbragt fra 49,6 mio. kr. til 29,5 mio. kr.

5. Behandling i Statens It-råd
Projektet blev i marts 2017 forelagt og behandlet af Statens It-råd. Rådet har vurderet NemLog-in3

som et projekt med normal risiko. I forlængelse af risikovurderingen afgav rådet en række anbefalin-
ger. På baggrund af anbefalingerne fra Rådet mandede projektet op på kompetencer og ressourcer i
projektgruppen, styrkede projektledelseskompetencerne og øgede sparringen med projektlederne på
MitID og Næste generation af Digital Post-projekterne. Derudover blev projektets tidsplan genbe-
søgt, og projektets kritiske vej blev defineret.

6. Tidsplan for fremtidige orienteringer
Finansudvalget forventes orienteret om status for NemLog-in3-projektet på følgende tidspunkter:

● 3. kvartal 2021: Orientering om projektstatus, herunder implementering og overgang til drift
● 3. kvartal 2022: Orientering om projektets drift og effekt.

København, den 12. februar 2019

SOPHIE LØHDE

/ Rikke Hougaard Zeberg

Til Finansudvalget.
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Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 21-02-2019
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