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Til medlemmerne af Folketingets Finansudvalg  

Finansudvalget orienteres hermed om forsinkelse af projektet om næste genera-

tion NemLog-in (NemLog-in3). Projektets afslutning forsinkes 9 måneder til den 

1. juli 2022. 

Finansudvalget tiltrådte den 22. juni 2017 aktstykke Z med anmodning om at gen-

nemføre projektet om NemLog-in3. Derefter blev Finansudvalget ved oriente-

rende aktstykke Q den 12. februar 2019 orienteret om kontrakttildeling efter gen-

nemført udbud.  

Forsinkelse 

Ved seneste orientering af Finansudvalget var det forventningen, at projektet ville 

være færdiggjort den 30. september 2021. Det er nu forventningen, at projektet er 

færdiggjort den 1. juli 2022. 

Ændringen skyldes, at projektet har været præget af en række forsinkelser hos le-

verandøren, som har resulteret i re-planlægning flere gange. Leverandøren havde 

bl.a. planlagt at mitigere forsinkelsen med en omfattende opmanding, som dog 

måtte udsættes på grund af COVID-19. Forsinkelserne kan således dels tilskrives 

COVID-19, dels andre forhold hos leverandøren. 

 

Leverandøren har i forlængelse af den senest varslede forsinkelse effektueret en 

række ændringer i organisationen i form af omorganisering, bemandingsændringer 

og ressourcetilførsel. 

Forsinkelsen medfører, at idriftsættelsen af NemLog-in3-løsningen deles op i to 

go-lives. Det første go-live den 19. april 2021 leverer den offentlige MitID-broker, 

som vil gøre det muligt for borgere at logge på med deres MitID på offentlige tje-

nester. Det andet go-live den 6. december 2021 leverer den nye erhvervsløsning, 

MitID Erhverv, som skal erstatte NemID medarbejdersignatur. Samlet set udsky-

des leverancens go-live dermed godt 12 måneder fra den 30. november 2020 til 

den 6. december 2021.  

Leverandøren har således varslet en forsinkelse på 12 måneder. Da der i den op-

rindelige tidsplan var indlagt en buffer på tre måneder til evt. forsinkelser, bliver 

resultatet for projektafslutningsdatoen dog kun en forsinkelse på ca. 9 måneder.  
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Forsinkelsen har ikke direkte konsekvenser for slutbrugerne, da den eksisterende 

løsning fortsat vil være tilgængelig, indtil overflytningen af slutbrugere er gennem-

ført. Overflytningen af brugere vil primært foregå i perioden december 2021-april 

2022 (hovedmigreringen), dog med mulighed for migrering frem til december 

2022. 

Økonomi 

Forsinkelsen medfører en mindre projektfordyrelse, der dog forventes at kunne 

holdes inden for den af Finansudvalget godkendte projektudgift på 319,2 mio. kr. 

Der fremsættes et nyt aktstykke for projektet i april 2021. Finansudvalget vil derud-

over blive orienteret om NemLog-in3-projektets status medio 2022, blandt andet 

om implementering af løsningen og overgang til drift. 

 

Med venlig hilsen 

 

Nicolai Wammen 

Finansminister 

 


