
Initiativnavn og -nummer

Initiativets formål

Fase

Rapport udfyldt af

Rapporteringsperiode 

Næste rapporteringsperiode

Opr. deadline: 

Nuv. deadline:

Deadline

3. kvartal 2013

4. kvartal 2013

Løbende

3. kvartal 2013

Deadline Gennemført?

31.03.2013 Ja

20.06.2013

2. kvartal -13

3. kvartal -13

20/4-13 - 5/6-13 5/6-13-30/6-13

Samlet statusDelaftale 1, Effektiv Ejendomsforvaltning og Genbrug af Ejendomsdata

At sikre effektiv anvendelse og genbrug af ejendomsdata

Statusoverblik

1

Risici og opmærksomhedspunkter

Vedtagelse af programstyringsdokument, herunder programstruktur

Vedtagelse af Implementeringsplan for delaftalen

Tidsplan

Efter plan

Ny deadline?

IT-projektrådet har antilkendegivet, at der i forlængelse af forelæggelsen for rådet, muligvis skal udarbejdes 

et orinterende aktstykke om delaftalen til Folketingets Finansudvalg.

Hovedanalyse

Business case/

understøttelse af business case

Efter planEfter plan

Budget

Efter plan

31-12.2016

MBBL - Kirsten Elbo 

Der er ingen ændringer i forudsætninger

Budget & business case

Risici og opmærksomhedspunkter

Budgetloven: Det er ikke muligt at foretage de nødvendige justeringer af budgettet iht. 

implementeringsplanen pga. budgetlovens begrænsninger ift. at overføre midler mellem budgetår. 

Der skal genenmføres en analyse i efteråret 2013, vedr. 

konsekvenserne  for  delprogrammets implementeringsplan.

Budget: Holder budgettet?

05.06.2013 - 30.06.2013

31-12-2016

20.04.2013 - 04.06.2013

Business case: Ser forudsætningerne ud til at holde/understøtter I business casen som tiltænkt?

ja, Budget 20 13: DMST 1,1 mio. kr, GST 3,6 mio. kr., MBBL 4,1 mio. kr. 

Programledelsen overvåger løbende om de enkelte projekter 

følger Implementeringsplanen, Dataharmoniseringsplan samt 

Test- og kvalitetsplanen   mhp. evt. korrigerende handlinger.

Korrigerende handling

I forbindelse med materialet til Statens IT-projektråd er der indmeldt tre risici:

Datafordelerens implementering, KOMPLEKS forsinkelse: Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke 

rettidigt implementere de nødvendige services (BBR, Matrikel, Ejerfortegnelse, AWS 5.0,) hvorved 

nærværende delprograms realisering forsinkes i en længere periode og services skal etableres udenfor 

datafordeleren.

Projekternes produkter forsinkes eller leveres ikke i den aftalte kvalitet: Projekternes indbyrdes 

afhængigheder ift. at modtage og anvende data eller andre produkter leveret af et andet projekt gør såvel 

projekterne som programmet sårbar overfor leverancer, som af den ene eller anden grund ikke overholder 

specifikationerne. Dette kan betyde forsinkelser af både projekt og program og dårligere kvalitet. Hvis det 

ikke er muligt at udbedre kvalitetsbristen, kan det give kaskadeeffekter.

De deltagende myndigheder i delprogrammet er i dialog med 

FM mhp at få overført budgetmidler i ht. 

Implementeringsplanen.

Risikovurdering i statens IT-projektråd 3. - 14. juni 2013. 

Påbegyndelse af arbejdet med Løsningsarkitektur i de tre projekter i henhold til 

implementeringsplanen.

Næste periodes  produkter

Der er indgået en aftale mellem TLR/DMST og MBBL mhp.en  ny samarbejdsmodel for 

Tinglysningsrettens deltagelse i Ejendomsdataprogrammet. 

Implementeringsplan inkl. arbejdspakker, produkter og afhængigheder er udarbejdet med 

alle bidrag. 

Materiale er afleveret til Statens IT-projektråd med henblik på risikovurdering. Materialet 

omfatter for de tre projekter: PID, Kvalitetsplan, Risikotjekliste og Risikoanalyse og for 

delprogrammet: Cover, PSD, BC, Gevinstrealiseringsplan, Gevinstmålingsark, Risikoanalyse, 

udkast til Test- og kvalitetsstartegi, udkast til Dataharmoniseringsstrategi og Aftale om ny 

samarbejdsmodel for Tinglysningsrettens deltagelse i Ejendomsdataprogrammet.    

Orienterende aktstykke for Folketingets Finansudvalg

Milepæle 2013

Produkter i indeværende periode

Forelæggelse for IT- projektrådet med bidrag fra GST, DSST og MBBL


