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Væsentlige risici og emner 

Problem 

Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse 

forelægges styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet 

kræver styregruppens opmærksomhed.  

Baggrund 

Programledelsen har vurderet, at risici og emner omhandlende test bør beskrives 

og behandles under det faste, selvstændige dagsordenspunkt om test. For denne 

sag betyder det, at den kun indeholder kritiske emner, idet delprogrammets 

aktuelle kritiske risici alle omhandler test.  

Status – kritiske emner 

 

ID Problem og konsekvens Status 

6 Der skal laves en plan for håndtering af paralleldrift 

af DAR og CPR-Vej i perioden 1. januar 2017 til 1. 

april 2017. Planen skal redegøre for roller og ansvar 

for alle involverede. Alternativt kan det ikke sikres, at 

DAR og CPR-vej begge er fuldt opdaterede i 

perioden.  

Opgaven er forankret hos programledelsen. 

7/9: Der arbejdes på et aftalepapir mellem 

SDFE, CPR/SIM og KL om afledte 

kommunale opgaver som følge af 

paralleldriftperioden.  

Emnet foreslås lukket, når der foreligger et 

aftalepapir godkendt af parterne forventeligt 

primo oktober.  

15 Registrering af adresse ved tildeling af CVR-nr. til 

dødsboer kan ikke registreres via ERSTs 

registreringsløsning på virk.dk, men kun via SKATs 

ES. SKAT skal fremover anvende ERSTs 

indberetningssystem på virk.dk og det ser derfor ud 

til, at SKAT får udfordringer med tildeling af CVR-nr. 

til dødsboer.  

 

13/9: SKAT har igangsat udredning af 

problematikken i samarbejde med ERST. 

SKAT orienterer om status på STG-møde den 

20/9. 

 

16 Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer 

skal så vidt muligt baseres på DAR-adresser.  

Det vil påvirke gevinstrealiseringen, hvis DAR-data 

SDFE (Forvaltningsdata) som ansvarlig 

myndighed for udbredelse af anvendelsen af 

adressedata er påbegyndt en afdækning af 

opgaven. Styregruppen orienteres om status 
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ikke lægges til grund for fx ambulancekørsel.  på møde i november.  

17 De kommunale flytteløsninger skal baseres på 

adresser fra DAR. Der udestår en udredning af 

opgaven, herunder omfang og konsekvenser ved 

ikke at gøre noget.  

 

Programledelsen vil sammen med KL 

afdække opgaven, herunder om der er flere 

udbydere til de kommunale flytteløsninger. 

Programledelsen og KL vil herefter tage 

kontakt til udbyder(e) med henblik på at drøfte 

mulige løsninger.  

Løsning 

Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner. 

Procedure og Kommunikation 
Ikke relevant 


