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Bilag E: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1´s risikolog. 
 

GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for 
delprogrammets projekter. Disse risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens 
Projektmodels standard for risikohåndtering i risikologgen, som vedligeholdes i samarbejde med 
delprogrammets projekter.  
 
Som en del af den løbende opfølgning på risikoanalysen fremlægges til drøftelse i styregruppen de af 
risikologgens punkter, som der efter programledelsens vurdering aktuelt er størst behov for at have fokus 
på. Styregruppens medlemmer vurderer (forud for eller på mødet) om det er nødvendigt/hensigtsmæssigt 
at supplere de udvalgte risici med andre punkter fra den fulde risikolog eller evt. med helt nye punkter.  

 
På grund af det store fokus på replanlægning af delprogrammet, indeholder dette cover kun de aktuelle 
emner, som relaterer sig til replanlægningen af GD1. De listede emner herunder er en gengivelse af de 
risici-/opmærksomhedspunkter, som er blevet præsenteret i GD1s statusrapport til Grunddatabestyrelsen 
til brug på dennes møde den 3. april 2014 (dette møde er dog blevet aflyst).  
 
Når replanlægningen er gennemført vil risikologgen igen blive opdateret og lagt til grund for præsentation 
af de væsentligste risici i styregruppen. 
 

 

Deadline

asap

asap

asap

GD1 og GD2 har gennemført en analyse af implikationerne 

af den af GD7 anbefalede udveksling af 

hændelser/beskeder mellem registrene baseret på punkt-

til-punkt integrationer. Analysen viser at konsekvenserne 

for GD1 og GD2 er meget store og at grunddatprogrammet 

samlet set ikke opnår fordele ved at følge anbefalingen.

De oprindelige forudsætninger bør derfor følges. 

Alternativt skal der findes en anden løsning på 

håndteringen af hændelser/beskeder, der imødekommer 

GD1 og GD2´s behov. Behovene er bl.a. beskrevet i mål- og 

løsningsarkitekturerne for GD1 og GD2.

Korrigerende handling

Etablering af hændelsesfordeling: 

Efter aftale baserer GD1 sig på etableringen af en hændelse-/beskedfordeler i regi af GD7. Som 

opfølgning på ”GD1-GD2-GD7 - Analyse af kritiske afhængigheder” fra oktober 2013 er det oplyst 

fra GD7´s side at dette vurderes at være væsentligt risikofyldt. Forudsætningen er dog fastholdt 

frem til ultimo februar, hvor programledelsen for GD7 anbefalede at udveksling af 

hændelser/beskeder mellem registrene baseres på punkt-til-punkt integrationer, hvor det hidtil 

har været forudsat at udveksling af alle hændelser/beskeder sker via Datafordeleren. Baggrunden 

er et ønske om at reducere den tekniske kompleksitet omkring Datafordeleren.

Programledelsen for GD1 og GD2 har vurderet at et bortfald af muligheden for fordeling af 

hændelser/beskeder via Datafordeleren vil være en betydende ændring, der kan true 

delprogrammets gennemførelse, både ift. samspillet mellem registrene og ift. 

anvendelsesmulighederne for både offentlige og private brugere.

Ejerfortegnelsen: Det er konstateret, at de oprindelige forvaltningsmæssige forudsætninger for 

placering af Ejerfortegnelsen i tilknytning til Tinglysningsretten ikke holder. Domstolsstyrelsen er 

ved at afklare om der kan findes en anden model, hvor placeringen ved Tinglysningsretten 

fastholdes. 

Domstolsstyrelsen og Tingslysningsretten arbejder med af 

afklare spørgsmålet om hvordan Ejerfortegnelsens kan 

placeres ved TInglysningsretten. Programledelsen for GD1 

er ved at undersøger om der kan findes en interimløsning 

som "fall back", såfremt Ejerfortegnelsen ikke kan 

etableres tidsnok ifm. behovet indenfor 

delprogrammerne.   

Risici og opmærksomhedspunkter

Når forudsætningerne for håndtering af 

hændelser/beskeder samt et fælles sikkerhedskoncept, 

herunder brugerrettighedsstyring, er fastlagt vil 

replanlægningen kunne genoptages. Hvis forudsætninger 

er fastlagt inden påsken, er der en realistisk mulighed 

(men ikke sikkerhed) for at replanlægningen kan 

gennemføres inden sommerferieperioden, såfremt 

forudsætningerne ikke ændrer væsentligt ved de 

grundlæggende principper, arkitektur og arbejdsdeling, 

som bl.a. er beskrevet i mål- og løsningsarkitekturerne for 

GD1 og GD2.

Replanlægning pga. Datafordelerens forsinkelse: 

GD7/Datafordeleren har ændret tidsplan og der er derfor ifm. grunddatabestyrelslens møde den 

28. nov. 2013 igangsat en replanlægning i GD1 og GD2 for at tilvejebringe en ny samordnet tidsplan 

for implementeringen og idriftsættelsen i GD1, GD2 og GD7. Samtidig skal der findes en afklaring 

på en række tværgående arkitekturspørgsmål. Replanlægningen var planlagt til at blive afsluttet i 

april 2014.

Ultimo februar 2014 anbefalede programledelsen for GD7 imidlertid at udveksling af 

hændelser/beskeder mellem registrene blev baseret på punkt-til-punkt integrationer, hvor det 

hidtil har været forudsat at udveksling af alle hændelser/beskeder sker via Datafordeleren. Dette 

vil være en væsentlig ændring og nærmere analyser er derfor nødvendige mhp. at finde en 

brugbar løsning, hvor Datafordeleren  lever op til G1 og GD2 behov. Som konsekvens heraf har det 

været nødvendigt at sætte replanlægningen på standby indtil forudsætningerne er fastlagt.

Det må forventes at stand-by perioden, der følger at den manglede afklaring omkring håndtering 

af hændelse/beskeder på Datafordeleren, vil få konsekvenser for GD1 og GD2.


