
 

 

Folketingets Finansudvalg har den 4. november 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 1 

til sundheds- og ældreministeren om aktstykke 16 (Aktstykke om smittestops-appen), 

som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV). 

 

Spørgsmål nr. 1:  

”Vil ministeren redegøre for forventningerne til de samlede udgifter i forbindelse 

med udvikling og drift af smittestop appen, og herunder oplyse om der er andre udvi-

delser eller andet på tegnebrættet, der kan føre til øgede udgifter?” 

 

Svar på spørgsmål nr. 1: 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har i 2020 udgifter på i alt 32,0 mio. kr. for appen, 

hvilket dækker udgifter til IT-leverandøren for udviklingen og driften af appen, men 

som også dækker udgifter til kommunikation, lancering af appen, juridiske analyser, 

sikkerhedstest mv. Hertil kommer udgifter op til 3 mio. kr., som Digitaliseringsstyrel-

sen i 2020 kan bidrage med til app-udviklingen.   

 

Udgifter til drift og videreudvikling af smittestops-appen i 2021 er under afklaring, 

idet det bl.a. afhænger af afklaring af det kontraktlige set-up for drift og videreudvik-

ling af appen, idet appen forventes at skulle anvendes i 2021, hvor den nuværende 

kontrakt udløber. 

 

På nuværende tidspunkt er appen downloadet mere end 1,7 mio. gange og data vi-

ser, at smittestop-appen hjælper med at bryde smittekæder, der ellers ikke ville være 

fundet. Det er vigtigt at fortsætte kommunikation om appen, så flere downloader 

den, og at der fortsat arbejdes for at forbedre den, så den mere effektivt kan hjælpe 

med at bryde smittekæder som et supplement til den manuelle smitteopsporing i 

Danmark. 

 

De politiske aftalepartier bag appen vil løbende blive orienteret om nye udviklingstil-

tag i appen.   
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