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Risikovurdering af delaftale 1 i IT-projektrådet 

It-projekter over 10 mio. kr. skal forelægges Statens IT-projektråd når de er færdige med 

analysefasen og inden de starter anskaffelsesfasen. Efter drøftelser mellem sekretariatet for IT-

projektrådet, DIGST og MBBL er det blevet anbefalet at delaftale 1’s projekter forelægges samlet, da 

gevinstrealiseringen kun kan finde sted, såfremt alle tre projekter gennemføres. For delaftale 1 skal 

der udformes følgende til forelæggelsen for IT-projektrådet: 

På programniveau - programsekretariat:  

 Cover 

 Programstyringsdokument 

 Fælles implementeringsplan 

 Risikoanalyse af delprogrammet 

 Business case for programmet 

 Gevinstrealiseringsplan 

 Gevinstmålinger 
 

Hvert projekt – Matriklen/GST, Ejerfortegnelsen/DSST & BBR/MBBL - i delaftale 1 udformer: 

 PID  

 Risikoanalyse 

 Risikotjekliste 

 Kvalitetsplan 
 

Alle dokumenter udarbejdes jf. krav ift. risikovurdering i Statens IT-projektråd. 

Hertil forventes grunddatasekretariatet at vedlægge beskrivelse af det samlede grunddataprogram, 

med udgangspunkt i produkterne fra risikovurderingen af programmet. 
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Risikovurderingen for delaftale 1 sker i starten af juni 2013. Dialogmødet mellem IT-projektrådet og 

delprogrammet er berammet til den 6. juni 201. Til dialogmødet forventes det at både MBBL, DSST, 

GST og DIGTS (som rep. for grunddataprogrammet) deltager.  

Forelæggelse for Finansudvalget 

I delaftale 1 indgår der tre it-projekter der ligger henholdsvis i MBBL, GST og DSST. Disse tre projekter 

har til sammen projektudgifter over 60 mio. kr. (74 mio. kr. samlet). Sekretariatet for IT-projektrådet 

har derfor anbefalet at der laves et orienterende aktstykke til Finansudvalget vedr. delaftale 1 i 

forlængelse af risikovurderingen. 

Ved at orientere Finansudvalget på nuværende tidspunkt er det muligt at fortælle den gode historie 

om både delaftale 1 og grunddataprogrammet. Således at udvalgets medlemmer er orienteret om 

projektet og programmet, såfremt der skulle komme afvigelser på et senere tidspunkt. 

For både delaftale 1 og grunddataprogrammet, skal der udformes et orienterende aktstykke jf. 

budgetvejledningens struktur. Hertil fremsendes samme materiale, som er sendt til IT-projektrådet i 

forbindelse med risikovurderingerne. 

For delaftale 1 skal det endelige orienterende aktstykke cleares af MIM (GST), JM (DSST) og MBBL 

inden fremsendelse til Finansudvalget. Styregruppen orienteres forud på styregruppemødet den 20. 

juni 2013. Clearingen sker derefter hos MIM (GST), JM (DSST) og MBBL. 

Ifølge DIGST er der ikke mulighed for, at delaftale 1 og grunddataprogrammet kan forelægges 

Finansudvalget tidligere end august 2013. 

Tidsplan for risikovurdering i It-projektrådet og forelæggelse af orienterende aktstykke for 

Folketingets Finansudvalg for delaftale 1: 

Dato Aktivitet Ansvar 

6. marts 2013 Orientering af styregruppen om plan for 
forelæggelse for IT-projektrådet og FIU 

Programsekretariatet 

Marts-april 2013 Udarbejdelse af materiale til It-projektrådet Programsekretariatet, GST, TLR 
og MBBL 

Marts - juni 2013 Udarbejdelse af orienterende aktstykke Programsekretariatet 

25. april 2013 Styregruppegodkendelse af 
implementeringsplan 

Programsekretariatet, 
styregruppen 

25. april 2013 Styregruppegodkendelse af orientering af 
Grunddatabestyrelsen vedr. forelæggelsen 
for It-projektrådet 

Programsekretariatet, 
styregruppen 

25. april 2013 Styregruppeforelæggelse af foreløbigt 
materiale til IT-projektrådet 

Programsekretariatet 

25. april 2013 Styregruppeforelæggelse af foreløbigt 
materiale til IT-projektrådet 

TLR 

25. april 2013 Styregruppeforelæggelse af foreløbigt 
materiale til IT-projektrådet 

GST 

25. april 2013 Styregruppeforelæggelse af foreløbigt 
materiale til IT-projektrådet 

MBBL 
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6. maj 2013  Orientering af Grunddatabestyrelsen vedr. 
forelæggelsen for IT-projektrådet 

Programsekretariatet 

15. maj 2013* Styregruppeforelæggelse af endeligt 
materiale til IT-projektrådet 

Programsekretariatet 

15. maj 2013* Styregruppeforelæggelse af endeligt 
materiale til IT-projektrådet 

TLR 

15. maj 2013* Styregruppeforelæggelse af endeligt 
materiale til IT-projektrådet 

GST 

15. maj 2013* Styregruppeforelæggelse af endeligt 
materiale til IT-projektrådet 

MBBL 

3. juni 2013 Fremsendelse af materiale til risikovurdering 
til IT-projektrådet 

Programsekretariatet 

6. juni 2013 Dialogmøde vedr. risikovurdering med IT-
projektrådet 

Programsekretariatet samt 
deltagelse ved direktion og 
styregruppe fra GST, DSST & 
MBBL  

14. juni 2013  Resultatet af risikovurderingen modtages fra 
IT-projektrådet 

 

20. juni 2013* Styregruppedrøftelse af resultatet af IT-
projektrådets risikovurdering, fremlæggelse af 
foreløbigt materiale(orienterende aktstykke) til 
Folketingets Finansudvalg** 

Programsekretariatet, 
styregruppen 

26. juni 2013 Clearing af orienterende aktstykke Programsekretariatet, MIM, JM 
og MBBL 

xx. xxx 2013 Fremsendelse af orienterende aktstykke til 
Folketingets Finansudvalg 

Programsekretariatet 

*under forudsætning af godkendelse af dato for styregruppemøde. 

**under forudsætning af anbefalingerne i risikovurderingen ikke nødvendiggør nye tiltag eller 

eksternt review.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


