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Bilag 7: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1´s risikoregister. 
 

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.  

 
NB: Risikoregisteret opdateres ifm. replanlægningen af delprogrammet i 2. halvår 2014, og vil herefter 
lægges til grund for præsentation af de væsentligste risici i styregruppen. Dette cover indeholder aktuelle 
emner for delprogrammet. 
 

Aktuelle emner 
 
RisikoID  
jf.  
risikolog 

Problem  Konsekvens Forslag til håndtering af 
problem 
 

 Foreløbig beslutning om Ejerfortegnelsens 

placering 

Grunddatabestyrelsen har truffet en 
foreløbig beslutning om at ejerfortegnelsen 
placeres i GST. 
 

Den foreløbige karakter af 
grunddatabestyrelsens beslutning 
udgør en usikkerhed for GD1. Blandt 
andet vil der være uklarhed omkring 
ejerfortegnelsens placering,  tidsplan 
og budget, som minimum indtil sidst på 
efteråret.  
 

Grunddatabestyrelsen træffer 
endelig beslutning om 
Ejerfortegnelsens placering 

 Manglende finansiering til sammensatte 

services  

Der er i GD1 identificeret flere behov for 
udstilling af grunddata i sammensatte 
services på datafordeleren og der forventes 
at komme flere til, når anvendere uden for 
GD1 begynder at anvende og stille krav om 
data. Ansvaret for beskrivelse af 
sammenstillede services ligger ikke hos et 
enkelt af GD1’s projekter. Derfor har 
programledelsen stået for at koordinere og 
beskrive de sammensatte services. 
Opgaven er imidlertid ikke budgetsat under 
delprogrammet. 

GD1 har ikke finansiering til at 
specificere og udstille de sammensatte 
services til datafordeleren.  
 
Efter programforløbet vil der ikke være 
nogen til at koordinere og samle op i 
forhold til behov og ønsker for 
sammensatte services.  

Programledelsen koordinerer 
opgaven i programperioden. 
 
Økonomien estimeres i 
forbindelse med genberegning 
af Businesscasen. 

 Ingen opdateret implementeringsplan 

Det er et stigende problem for projekterne i 
GD1, at replanlægningen er udskudt til 2. 
halvår 2014 pga. omprioriteringer til fordel 
for de tværgående arkitekturafklaringer. 
Projekterne kan først detailplanlægge, når 
replanlægningen er gennemført. 
Interessenterne uden for GD1 

Der er risiko for yderligere 
forsinkelser som følge af 
manglende overblik. 

Replanlægningen af GD1 kan blive 
vanskeliggjort pga. manglende overblik 
over opgaverne vedr. Ejerfortegnelsen 
pga. det igangværende skifte i 
projektansvaret fra MBBL til GST. 

Replanlægningen gennemføres 
iht. arbejdsplanen herfor af 25. 
juni 2014 
 
GST og MBBL drøfter om MBBL 
kan bi drage med en "støttende 
projektledelse", ifm. 
Replanlægningen. 
 



efterspørger tilsvarende en tidsplan mhp. 
at forberede tilpasninger. 
 
Projektlederskiftet for Ejerfortegnelsen 
udgør en særlig udfordring for GD1, idet 
der ved replanlægningen, som 
gennemføres efter sommerferien og frem 
til oktober, næppe vil være etableret en ny 
projektledelse i GST, som har fuldt over- og 
indblik i opgaverne. 

 

 


