
Oversigt over afsluttede projekter, som er medfinansieret af midler fra Fonden:  

 

Oversigt over igangværende projekter, som er medfinansieret af midler fra Fonden: 

Projekt 
Støtte-
modtager 

Samlet budget 
(DKK) 

EU med-
finansieringsandel 

Beskrivelse Afsluttet 

Installation af 
ABC e-gates i 
Københavns 
Lufthavn 

Rigspolitiet 17.488.607,98 13.116.455,99 Opstilling af 9 ABC e-gates til 
brug for ind- og udrejsekontrol 
i Finger C i Københavns 
Lufthavn. 

Sept. 2016 

Implementerin
g af Visa Code 
Plus 

Udlændinge- 
og 
Integrationsm
inisteriet – 
Koncern-IT 

5.134.631,63 3.850.973,72 National gennemførelse af det 
såkaldte Visa Code Plusprojekt. 
Projektet med fører at 
Danmark overholder de 
tekniske krav i forhold til 
snitfladen mellem det 
nationale visumsystem og EU’s 
visuminformationssystem (VIS). 

Juli. 2017 

Gennemførelse 
af ændringer til 
visumkodeks af 
13. juli 2009 

Udlændinge – 
og 
Integrationsm
inisteriet – 
Koncern-it 

2.500.000 1.875.000 Projektet skal implementere de 
ændringer til det danske 
visumsystem, der er 
nødvendigt for at sikre, at den 
nationale snitflade mod EU’s 
centrale VIS er i 
overensstemmelse med 
ændringerne, som følge af den 
seneste revision af 
visumkodeks. 

Juni. 2020 

Foranalyse for 
systematisk 
misbrugsidentif
ikation på 
visumområdet 

National ID 
Center 
(NDIC), 
Hjemrejsestyr
elsen  

384.800 288.600 Fornalayse af mulighederne for 

et IT-system, som vil trække på 

data fra danske visumsystemer 

og automatisk, ud fra på 

forhånd givne parametre, 

systematisere de 

bagvedliggende data som ligger 

til grund for 

visumsagsbehandlingen på de 

danske ambassader og i 

Udlændingestyrelsen. På den 

måde kan indsatsen mod 

misbrug i forbindelse med 

visumansøgninger styrkes og 

medvirke til at bekæmpe 

ulovlig indvandring. 

Juni 2022 



Projekt 
Støtte-
modtager 

Anslået budget 
(DKK) 

EU med-
finansieringsandel 

Beskrivelse 
Forventet 
afsluttet 

Udarbejdelse af 
nøgledokument
er i forbindelse 
med 
implementerin
gen af EU-
Schengenretsak
ter 

Rigspolitiet 17.251.200 12.938.400 Udarbejdelse og løbende 
vedligeholdelse af en række 
obligatoriske 
styringsdokumenter til 
Statens it-råd med henblik på 
at implementerer Schengen-
retsakter. Der skal bl.a. 
udarbejdes udbudsmateriale 
herunder udarbejdelse af 
kravsspecifikationer i relation 
it-anskaffelser. 

2022 

Anskaffelse af 
hardware/udst
yr til 
implementerin
g af 
forordningen 
om et Ind- og 
Udrejsesystem 
(EES) i politiet 

Rigspolitiet 18.331.610 13.748.707 

 

Projektet omfatter bl.a. 
indkøb og installation af 
selvbetjeningskiosker til 
lufthavne i København, 
Billund, Ålborg og Århus samt 
mobile enheder til ind- og 
udrejsekontrol til Danmarks 
12 politikredse. 

Senest juni 
2024 

EES-
integration: 
integration og 
opkobling af 
EES til NUI 

Rigspolitiet 11.298.994 11.298.994 EES-integration: integration 
mhp. at forbinde dansk politis 
grænsekontrolsystem og 
relaterede systemer med 
opkoblingen til det nye EES-
system via 
kommunikationsknudepunkte
t fra EU (den såkaldte NUI – 
National Uniform Interface).  

Senest juni 
2024 

SIS – SIRENE: 
IT-løsning der 
skal sikre 
funktionalitet 
for det danske 
politi mellem 
SIRENE og SIS 

Rigspolitiet 9.141.150 9.141.150 SIS – SIRENE: IT-løsning med 
funktionalitet til, at dansk 
politi via det sikre netværk 
SIRENE (Supplementary 
Information Request at the 
National Entries) kan 
indberette information vedr. 
personer og genstande til 
Schengen Information System 
(SIS) samt kommunikere med 
SIRENE-kontorer i andre 
medlemsstater i 
overensstemmelse med ny 
SIS-forordningen (2018/1861) 

Senest juni 
2024 



POLKON II: Nyt 
IT-system som 
erstatter 
POLKON I. 
Erstatningen 
skal kunne 
understøtte 
implementerin
gen af EES, 
ETIAS- og SIS-
forordningerne 

Rigspolitiet 51.303.768 25.651.884 POLKON II: nyt it-system til 
erstatning for det nuværende 
POLKON (POLitiets 
KONtrolsystem), som i dag 
anvendes til bl.a. 
grænsekontrol. POLKON II-
projektet skal understøtte 
implementeringen af EES-, 
ETIAS- og SIS-forordningerne i 
dansk politi, så det bliver 
muligt at skabe en 
tværgående integration mod 
EU's centrale systemer, som 
dansk politi kan søge i. 

Senest juni 
2024 

eGates til 
understøttelse 
EES-
implementerin
g hos 
Rigspolitiet 

Rigspolitiet  7.375.599 5.531.699 I dag er der allerede 7 eGates 

i drift i Københavns Lufthavn, 

som er opsat under et 

tidligere ISF-projekt. Som 

følge implementeringen af 

EES-forordningen vil det være 

nødvendigt at udskifte disse 

eGates. Det skyldes, at der 

indgås en ny kontrakt med en 

leverandør, som leverer en 

samlet løsning bestående af 

både grænsekontrolsystem 

og udstyr. Frontex hari en 

analyse anbefalet at 

implementere samlet set 15 

eGates i CPH lufthavn, og 

Rigspolitiet ønsker at følge 

denne anbefaling. Derudover 

er det besluttet af anskaffe i 

alt 10 eGates til Billund 

Lufthavn Hertil kommer, at 

der skal anskaffes 1 eGate til 

Rigspolitiets testcenter. I alt 

skal nærværende projekt 

således sikre 

implementeringen af 26 

eGates. Dette samlede antal 

er inklusive udskiftningen af 

de 7 eksisterende eGates. 

Senest juni 
2024 



Implementerin
g af et 
Europæiske 
rejseinformatio
ns- og 
rejsetilladelsess
ystem (ETIAS) 

Udlændingest
yrelsen 

1.128.600 846.450 Udarbejdelse af foranalyse 
vedrørende en række 
Schengen initiativers 
konsekvenser for 
Udlændingestyrelsen 
herunder sikre det bedst 
mulige grundlag for 
implementering af ETAS i 
Danmark. 

Senest juni 
2024 

Oprettelse af 
den danske 
ETIAS-enhed 
samt udgifter 
til oplæring 

Udlændingest
yrelsen 

5.725.000 5.725.000 ETIAS-enhed: lønudgifter mv. 
i forbindelse etablering af ny 
dansk ETIAS-enhed  

Senest juni 
2024 

EES opkobling – 
klargøring af 
datacentre og 
modtagelse af 
EES National 
Uniform 
Interface (EES 
NUI) 

Udlændinge – 
og 
Integrationsm
inisteriet – 
Koncern-it 

1.000.000 1.000.000 Projektet vedrører 
etableringen af den nationale 
opkobling til EES, der er en 
del af Danmarks samlede 
implementering af det 
kommende EES. Projektet 
medfører bl.a. klargøring af 
datacentre for det 
eksisterende VIS, så de også 
kan anvendes til EES NUI’en. 

Senest juni 
2024 

Tilpasninger af 
nationalt 
visumsystem 
IVR-VIS i 
forbindelse 
med 
implementerin
g af EES 

Udlændinge – 
og 
Integrationsm
inisteriet – 
Koncern-it 

11.000.000 

 

8.250.000 

 

Tilpasning af nationalt 
visumsystem som konsekvens 
af de ændringer, der sker i 
forbindelse med 
implementering af EES. 
Arbejdet indebærer bl.a. 
udarbejdelse af en GAP-
analyse og ændringer i 
brugergrænseflader. 

Senest juni 
2024 

Tværgående IT-
udvikling for 
EES og ETIAS. 
IT-
understøttelse 
af EES og ETIAS 
og relaterede 
centrale 
systemer 

Udlændinge – 
og 
Integrationsm
inisteriet – 
Koncern-it 

14.678.620 11.008.970 Tværgående IT-udvikling for 
EES og ETIAS: IT-
understøttelse af EES og 
ETIAS og relaterede centrale 
systemer, herunder 
funktionalitet, data- og 
informationsudveksling (bl.a. 
funktionalitet til, at UIM’s 
sagsbehandlere kan få 
adgang til EES). Disse udgifter 
kan ikke finansieres med 
øremærkede midler uden 
medfinansiering ifølge EU-
reglerne. 

Senest juni 
2024 



EES-
implementerin
g hos UIM 

Udlændinge – 
og 
Integrationsm
inisteriet – 
Koncern-it 

20.462.115 20.462.115 Hensigten med projekterne 

vedrører bidrag til den 

nationale gennemførelse af 

det kommende Entry/Exit-

system (EES) i medfør af 

Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 

2017/2226 af 30. november 

2017. 

Projektet vedrører specifikt: 

arkitekturbistand til 

integrationsdesign (EES), NUI-

opkobling af nationale 

systemer, tilpasning af UIMs 

data og beskedfordeler til 

håndtering af udveksling af 

EES-data og beskeder, UIMs 

brug af EES (specialiseret EES-

Software der skal sikre en 

effektiv integration mm.) 

Senest juni 
2024 

ETIAS-
implemneterin
g hos UIM 

Udlændinge – 
og 
Integrationsm
inisteriet – 
Koncern-it 

17.750.323 17.750.323 Hensigten med projektet 

vedrører bidrag til den 

nationale gennemførelse af 

det Det europæiske system 

vedrørende rejseinformation 

og rejsetilladelse (ETIAS) i 

medfør af Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2018/1240 af 

12. september 2018. 

Projektet har konkret fokus 

på følgende: 

Arkitekturbistand til 

integrationsdesign (ETIAS), 

NUI-opkobling af nationale 

systemer, tilpasning af UIMs 

data og beskedfordeler til 

håndtering af udveksling af 

ETIAS-data og beskeder, og 

UIMs brug af ETIAS 

(funktionalitet så UIMs 

sagsbehandlere kan få 

adgang til ETIAS) 

Senest juni 
2024 



EES-
implementerin
g hos 
Udenrigsminist
eriet  

Udenrigsminis
teriet 

1.800.000 1.350.000 

 

Udenrigsministeriets 

implementering af EES 

omfatter tilpasninger i 

visumsagsbehandlingssystem

et, UM-VIS, hvori ansøgninger 

om visum sagsbehandles på 

de danske visumudstedende 

repræsentationer.  

UM-VIS har forbindelse til VIS 

via en snitfladeintegration til 

IVR-VIS. Da IVR-VIS’ snitfladen 

mod VIS skal ændres i 

overensstemmelse med den 

opdaterede ICD (Interface 

Control Document), kræver 

dette ligeledes en 

snitfladeændring for UM-VIS 

til IVR-VIS. 

Desuden vil der være et 

behov for en række 

ændringer til 

brugergrænsefladen i UM-VIS 

i forbindelse med foretagelse 

af søgninger gennem IVR-VIS 

ned mod EES og beregninger 

af tredjelandsstatsborgeres 

ophold i Schengenområdet. 

Senest juni 
2024 

Aalborg 
Lufthavn  

Aalborg 
Lufthavn  

640.981 480.735,8 Medfinansiering af 

omkostninger til ombygning 

ved implementeringen af EU’s 

Ind- og udrejsesystem (EES), 

herunder pasboks, skilte, 

adskillelse og skydedøre. 

Senest juni 
2024 

 


