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Budgetlov : Det er ikke muligt at foretage 
de nødvendige justeringer af budgettet 
iht. implementeringsplanen pga. 
budgetlovens begrænsninger ift. at 
overføre midler mellem budgetår. 20-02-2013 Organisation Gennemførsel 4 4 16

Programledelsen gør 
grunddataprogrammet opmærksom på 
sagen og opfordrer til en fælles metodik. 
Forhandlinger indledes med FM. 1 4 4 N/A N/A N/A Høj Mindskes Nej Programleder Behandles
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Deltagelse i fælles analyse: 
Delprogrammets parter, dvs. deltagende 
myndigheder, deltager ikke i fornødent 
omfang i den fælles analyse som bl.a. 
skal tilvejebringe målarkitektur og 
implementeringsplan. 01-02-2013 Interessenter Analyse 2 3 6

Programledelsen har fokus på sagen og 
kontakter parterne hvis problemet opstår. 
Programledelsen tilrettelægger arbejdet så 
parterne ikke bebyrdes unødigt, men kan 
koncentre sig om de aktiviteter som er 
vigtige 1 1 1 N/A N/A N/A Lille Mindskes Nej Programleder Lukket
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Overbelastning af nøglepersoner i 
programsekretariatet:  Delprogrammets 
nøglepersoner overbelastes og kan ikke 
i nødvendigt omfang løfte de relevante 
opgaver. 15-04-2013 Organisation Gennemførsel 3 3 9

Nøglepersoner søges aflastet og støttet af 
konsulent/kollega, gennem skrappere 
prioritering. 1 2 2 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej Søren Rude Overvåges
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Tab af viden og kompetencer : Der 
opstår tab af viden og kompetencer ved 
tab af delprogrammets nøglepersoner i 
projekter, programsekretariatet og 
styregruppe 10-04-2013 Organisation Gennemførsel 3 3 9

Sikre at delprojektets resultater og planer 
er veldokumenterede og følger fælles 
standarder så det er lettere for en ny 
person at overtage opgaven. 1 1 1 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Programleder Behandles
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Parternes prioritering af ressourcer : 
En eller flere af delprogrammets parter, 
dvs. deltagende myndigheder, foretager 
ændringer i prioriteringen, således at der 
mangler ressourcer og kapacitet til at 
gennemføre det/de projekter som 
myndigheden har ansvaret for. 10-04-2013 Organisation Gennemførsel 3 3 9

Delprogrammet fastlægger på et tidligt 
tidspunkt parternes forpligtelser, opgaver 
og milepæle i en tilstrækkelig præcis 
implementeringsplan iht. 
programstyringsdokumentet. 
Programledelsen overvåger programmets 
fremdrift og "lytter" efter organisatoriske 
risici. Programledelsen søger at opretholde 
en god, tillidsfuld  "programkultur", hvor 
parterne ikke er bange for at signalere evt. 
problemer før de er åbenlyse. 1 3 3 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Styregruppen Overvåges
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Koncensusmodellen : Delprogrammets 
styregruppe afstår fra at tage 
nødvendige beslutninger i rette tid pga 
den konsensusprægede styringsmodel. 10-04-2013 Organisation Gennemførsel 2 3 6

Delprogrammet fastlægger på et tidligt 
tidspunkt parternes forpligtelser, opgaver 
og milepæle i en tilstrækkelig præcis 
implementeringsplan iht. 
programstyringsdokumentet. 
Programledelsen overvåger projekternes 
fremdrift og anvender standard 
programværktøjer såsom risikolog og 
issueliste. 1 1 1 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Styregruppen Overvåges
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Lovgivning : Delprogrammets parter, dvs 
deltagende myndigheder, lykkes ikke 
med rettidigt at koordinere og 
iværksætte den nødvendige lovgivning 
(BBR, CPR, CVR, Valglov, mv.), hvorfor 
delprogrammets realisering forsinkes 
eller udskydes. 10-04-2013 Interessenter Gennemførsel 3 3 9

Programledelsen anerkender den særlige 
kompleksitet og "uberegnelighed" der er i 
lovgivningsprocessen. I løbet af 2013 
udpeges en projektkoordinator for 
lovgivninginitiativerne i MBBL. 
Implementeringsplan og busines case er 
robustoverfor forsinkelser af en vis 
størrelse. 1 2 2 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej Programleder Behandles
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Andre myndigheder : Myndigheder og 
institutioner, der ikke er parter i 
delprogrammet, men som skal levere og 
ajourføre deres dele af grunddata, tager 
ikke ansvar og løser ikke opgaven (fx 
Kirkeministeriet). 15-04-2013 Interessenter Gennemførsel 3 2 6

Delprogrammet formaliserer på et tidligt 
tidspunkt ifm. udarbejdelse af 
implementeringsplanen de forpligtelser og 
opgaver som myndigheder, der ikke 
deltager direkte i delprogrammet, har. De 
pågældende myndigheder inddrages i 
programprocessen og der aftales 
produktleverancer og milepæle. 1 2 2 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Programleder Behandles
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Kommunernes ressorcer: 
Kommunerne allokerer ikke de 
nødvendige ressourcer til 
adressemyndigheden på det rigtige 
tidspunkt (især mht fastsættese af 
supplerende adresser), hvorfor 
delprogrammets realisering forsinkes 
eller får et dårligere resultat. 15-04-2013 Interessenter Gennemførsel 3 4 12

Når implementeringsplanen har afdækket 
kommunernes ressourcebehov indenfor 
programperioden, kommunikeres dette ud 
af programledelsen og KL jf. 
kommunikationsplanen. Kommunernes 
teknikere støttes og vejledes konkret, og 
opgaverne "serveres på et sølvfad". 2 3 6 N/A N/A N/A Høj Mindskes Nej

KL & 
Programleder Behandles
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Nye opgaver:  Delprogrammet pålægges 
at indarbejde nye større opgaver uden 
den nødvendige tilførsel af ressourcer 
og tilpasning af tidsplanen (fx Ny 
Vejreferencemodel eller Udenlandske 
adresser). 10-04-2013 Organisation Gennemførsel 2 3 6

Både programledelsen og styregruppe gør 
det tydeligt overfor bestiller, at nye opgaver 
forudsætter tilførsel af yderligere 
ressourcer, samt at nye opgaver vil kunne 
påvirke den samlede programplan og 
gevinstrealisering. Evt. konflikter herom 
løftes til Grunddatabestyrelsen. 1 2 2 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej Styregruppen Overvåges
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Delprogrammets produkter forsinket: 
Delprogrammet og projekterne leverer 
ikke de aftalte produkter til tiden og/eller 
i den aftalte kvalitet, hvorefter afhængige 
produkter og delprogrammet som sådan 
forsinkes og/eller leveres i en dårligere 
kvalitet. 15-04-2013 Leverandører Gennemførsel 3 3 9

Implementeringsplanen beskriver 
tilstrækkeligt præcist de produkter, 
arbejdspakker og afhængigheder som 
hvert projekt er ansvarligt for. 
Programstyringen overvåger planens 
overholdelse. Implementeringsplan og 
business case er robust overfor 
forsinkelser af en vis størrelse. 2 2 4 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej

Programleder/ 
styregruppe Overvåges
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IT-leverandører : Flere it-produkter som  
projekterne skal levere er afhængig af 
samme leverandør(er), hvorfor der 
opstår flaskehalsproblemer og 
forsinkelser, som betyder at 
delprogrammets realisering forsinkes. 15-04-2013 Leverandører Gennemførsel 2 2 4

Eventuele risici kortlægges og evt. 
forbehold for leverandørernes kapacitet 
indarbejdes i projekternes 
udbudsmateriale.  Implementeringsplan og 
business case er robust overfor 
forsinkelser af en vis størrelse. 2 1 2 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Styregruppen Behandles
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Negativ presseomtale: Der opstår 
modstand blandt berørte interessenter 
(eksempelvis borgere, virksomheder og 
institutioner mm) som oplever gener ifm. 
datavask og fastsættelse af supplerende 
adresser. 15-04-2013 Interessenter Gennemførsel 3 2 6

I overensstemmelse med 
kommunikationsplanen tilrettelægges 
målrettet informationsinitiativer og der 
etableres et presseberedskab. Der sikres 
politisk opbakning til programmet ved de 
positive virkninger ved programmets 
realisering fremhæves, herunder at de 
positive effekter er blivende, mens gener 
og ulemper er af forbigående. 2 1 2 N/A N/A N/A Lille Mindskes

Presse-
beredskabsplan 
udarbejdes Programleder Behandles
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Ibrugtagning af data :  Brugerne af 
delprogrammets grunddata (både 
myndigheder og virksomheder) tager 
ikke data i brug som forventet, hvorfor 
realiseringen af gevinster forsinkes. 15-04-2013 Interessenter Realisering 3 3 9

Kravspecifikation af delprogrammets 
datamodel og datatjenester udvikles i 
dialog med brugerne. Initiativerne i 
kommunikationsplanen sættes i værk, og 
der udarbejdes en gevinstrealiseringplan. 1 1 1 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Programleder Behandles
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Delprogram 1 : ejendomsdata (GD1) og 
de nødvendige komponenter derfra 
forsinkes eller udskydes (især BBR 2.0 
og Ny matrikel), hvorved nærværende 
delprograms realisering forsinkes. 15-04-2013 Organisation Gennemførsel 2 2 4

Delprogrammet udtrykker sine forventning 
til GD1 i implementeringsplanen og 
identificerer kritiske afhængigheder. 
Delprogrammet følger GD1s 
implementering nøje mhp. tidligt at kunne 
gøre opmærksom på evt. forsinkelser og 
konsekvenserne heraf overfor 
grunddatabestyrelsen. Om nødvendigt 
overvejes det at etablere 
overgangsløsninger. 1 2 2 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej Styregruppen Overvåges
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ERST modernisering: 
Moderniseringsprogrammet i ERST 
forsinkes eller udskydes, og dermed 
CVR's anvendelse af delprogrammets 
autoritative adressedata, hvorved 
nærværende delprograms realisering af 
gevinster forsinkes eller reduceres. 15-04-2013 Organisation Gennemførsel 2 2 4

Delprogrammet udtrykker sine forventning 
til ERST's i implementeringsplanen og 
identificerer kritiske afhængigheder.  
Delprogrammet følger 
moderniseringsprogrammet nøje mhp. 
tidligt at kunne gøre opmærksom på evt. 
forsinkelser og konsekvenserne heraf 
overfor grunddatabestyrelsen. Om 
nødvendigt overvejes det at etablere 
overgangsløsninger. 1 2 2 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej Styregruppen Overvåges
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CPR modernisering : En egentlig 
modernisering af CPR-systemet sættes i 
værk på en sådan måde at CPR's 
ibrugtagen af de autoritative 
adressedata forsinkes, hvorved 
nærværende delprograms realisering af 
gevinster forsinkes eller reduceres. 15-04-2013 Organisation Gennemførsel 3 3 9

Delprogrammet udtrykker sine forventning 
til CPR i implementeringsplanen 
identificerer kritiske afhængigheder. 
Delprogrammet følger GD5 analysen og 
den efterfølgede proces nøje mhp. tidligt at 
kunne gøre opmærksom på evt. 
forsinkelser og konsekvenserne heraf 
overfor grunddatabestyrelsen. Om 
nødvendigt overvejes det at etablere 
overgangsløsninger. 1 2 2 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej Styregruppen Overvåges
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Datafordelerens implementering: 
Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan 
ikke rettidigt implementere de 
nødvendige services (SDSYS, AWS 5.0, 
BBR, Matrikel)  hvorved nærværende 
delprograms realisering forsinkes. 15-04-2013 Organisation Gennemførsel 3 3 9

Delprogrammet indgå i en tæt dialog med 
GD7 således at implementeringsplanerne 
kan afstemmes og koordineres. 
Delprogrammet specificerer sine services 
således at de kan driftes andre steder end i 
datafordeleren, hvis implementeringen af 
services i datafordeleren udskydes eller 
forsinkes. 1 1 1 N/A N/A N/A Lille Uændret Ja Programleder Behandles
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Datafordelerens drift : Delprogram 7, 
datafordeleren (GD7) kan ikke levere 
den nødvendige driftstabilitet og oppetid, 
hvorfor de forventede gevinster ved 
realiseringen af nærværende delprogram 
forsinkes eller reduceres. 15-04-2013 Organisation Realisering 2 3 6

Delprogrammet formulerer klare krav til 
datafordelerens driftsstabilitet og oppetid 
og indgår i en tæt dialog med GD7 om 
dette. Delprogrammet specificerer sine 
services således at de kan driftes andre 
steder en i datafordeleren, hvis denne ikke 
kan levere den ønskede kvalitet og 
stabilitet. 1 3 3 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej Styregruppen Behandles
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Paralleldrift kan ikke afsluttes: 
parraleldrift af systemer kan ikke 
afsluttes som planlagt, dvs. at 
gevinsterne fra udfasning af gamle 
systemer udebliver - som fx at 
afstemningsområder etableres og 
vedligeholdes i DAGI men ikke kan 
nedlægges i CPR Vej. 15-04-2013 Organisation Realisering 3 2 6

Udfasning af gamle systemer/parraleldrift 
er indarbejdet i implementeringsplanen. 
Programledelsen overvåger planens 
fremdrift. Implementeringsplan og business 
case er robust overfor forsinkelser af en vis 
størrelse. 1 1 1 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Styregruppen Overvåges


