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Bilag 3: Cover til håndtering af aktuelle emner og risici i GD2 

GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række emner og risici, som har tværgående betydning 

for delprogrammets projekter. Risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens 

Projektmodels standard for risikohåndtering i risikoregisteret. Emner registreres og behandles i 

delprogrammets emneliste. Risikoregister og emneliste vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets 

projekter.  

 

Som en del af den løbende opfølgning på risikoanalysen og delprogrammets fremdrift fremlægges til 

drøftelse i styregruppen de af risikoregisterets 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 det fulde risikoregister 

eller evt. med helt nye punkter.  

Aktuelle emner, som kræver styregruppens opmærksomhed og handling forelægges ligeledes i coveret. 

 

 

 

Aktuelle emner 

 
ID jf. 

issue- 

liste 

 

Problem og konsekvens 

 

Ejer 

 

Status på håndtering (og evt. frist) 

129 Etablering af governance for 

sammenstillede services i 

grunddataprogrammet 

 

Uden overordnede rammer for 

håndtering af services med information 

fra flere grunddataregistre, er det 

vanskeligt at få placeret roller og ansvar 

i forhold til GD2’s behov for etablering 

af sammenstillede services.  

GD1/GD2 Der er behov for principper og procedurer 

for etablering udvikling og vedligehold af 

sammenstillede services. 

 

Programkoordinationen har på møde den 

14. april tilsluttet sig at: 

- Styregrupperne for GD1 og GD2 

aftaler hvilke myndigheder, der 

skal påtage sig projektejerskab 

og ansvaret for de sammensatte 

services, der er identificeret for 

GD1 og GD2 

- At der i 2. halvår 2015 foretages 

en mere principiel afklaring 

vedr. sammensatte services 

 

Behandles på GD2 styregruppemøde 19. 

maj 2015 

127 GD1-GD7-GD8s operationelle 

tidsplaner ikke afstemt 

 

GD1/GD2 implementeringsplaner 

indeholder en række milepæle, der er 

afhængige af leverancer fra GD7 og 

GD8. Der er ikke etableret fælles pro-

grammilepæle eller lavet 

leverancebeskrivelser, der gør det 

muligt at følge fremdriften i 

leverancerne. 

GD1, GD2, GD7 & GD8 Emnet er løftet til Programkoordinationen 

via statusrapportering den 6. marts. 

Ansvarlig for løsning af problemet er GD1, 

GD2, GD7 & GD8.  Delprogrammerne 

afstemmer planer og 

leverancebeskrivelser på operationel vis, 

så de har en kvalitet hvor de kan indgå i 

MS project planer mm.    

 

 

GD1/GD2 sekretariatet har udarbejdet 

Udkast til procesdiagram for etablering af 

dataleverancespecifikationen (DLS) Der 



pågår en afklaring af om der er nye 

opgaver i forhold til GD7/GD8, som ikke er 

med i diagrammet. 

 

Behandles på GD2 styregruppemøde 

19.5.2015 

130 Leverancer med afhængigheder 

mellem delprogrammerne 

 

Leverancer i forbindelse med 

udarbejdelse af 

dataleverancespecifikation med 

afhængigheder mellem 

delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) 

er ikke afstemt 

 

GD2-sekr. 
 

30.4.2015 Løftet til 

programkoordinationen 

 

128 Håndtering af forretningsmæssige 

problemstillinger 

 

Delprogramledelsen håndterer ikke 

forretningsmæssige problemstillinger i 

tilstrækkelig grad, da den er nød til at 

bruge tid på opgaver udenfor 

planer/budget, som ikke bidrager til 

fremdrift på de forretningsmæssige 

områder 

 

GD2-sekr. 
 

30.4.2015 Løftet til 

programkoordinationen 

 

107 Forsinket planlægning af arbejdspakker 

hos SKAT  

SKATs opgaver ifm. GD2 er skitseret, 

men SKAT har fortsat ikke udarbejdet 

en plan for tilvejebringelsen af deres 

produkter. Der er opstået usikkerhed 

om opgavens organisatoriske placering i 

SKAT  

ERST er ifølge 

implementeringsplanen 

afhængig af SKAT’s 

produkter.  

ERST kan ikke starte 

udvikling før det kan 

verificeres om det er 

muligt at ERST hhv. SKAT 

kan anvende forskelligt 

adressegrundlag (CPR-Vej 

og DAR) ved 

virksomhedsregistreringen. 

Afventer tilbagemelding fra SKAT. 

Problemstillingen eskaleres til 

styregruppen.  

 

 

Aktuelle risici 
Risiko
-id 

Risikoårsag  Risikohændelse  Risikoeffekt  Risiko - 
værdi 

Beskrivelse af tiltag  



D1 Manglende 
koordinerede 
operationelle 
implementeringsplan
er for alle 
delprogrammer og 
GDS (især mellem 
GD1,GD2, GD7 og 
GD8) 

Dialogen mellem 
delprogrammer er 
ineffektiv, 
tidskrævede og 
upræcis. 
Manifesterer sig 
bl.a. som sen 
afklaring/beslutning 
ift. 
forretningsmæssig
e behov og 
ressourcemæssige 
problemer. 

Leverancer 
kommer på forkert 
tidspunkt, i en ikke 
aftalt og/eller 
ringere kvalitet. 

16 GD7s tids- og 
leveranceplaner tilpasses de 
implementeringsplaner som 
GD1/GD2 styregrupper har 
godkendt november 2014. 
 
GD1/GD2 arbejder på at få 
detailplanlagt de gensidige 
leverancer og 
afhængigheder mellem 
GD1/GD2/GD7.  

A3 Det tværgående 
testarbejde er ikke 
med i de oprindelige 
planer og budgetter 
 
  

Der allokeres ikke 
ressourcer til test 

Testarbejdet kan 
ikke gennemføres 
og dele af 
leverancer virker 
ikke 

10 Der tilvejebringes ressourcer 
til test og de tværgående 
testopgaver prioriteres i 
projekterne  
 
Udgifter til test er indarbejdet 
i forslag til revideret BC for 
GD1/GD2 

A2 Udbud for DAR,  
gennemføres ikke 
som planlagt 

Det er ikke muligt 
at indgå kontrakt 
rettidigt 
 

Registerprojekterne 
bliver forsinket med 
mulig kaskadeeffekt 
for hele 
grunddatprogramm
et 
 

8 
 

Overvåges 

B7 Datafordeleren stiller 
et enkelt 
kundetestmiljø til 
rådighed 

Der er ikke nok 
testkapacitet 
 

Test tager længere 
tid, afviklingen af 
test er sårbar i 
forhold til når test 
fejler samt  nedbrud 
og forsinkelser  
 

8 
 

Overvåges 
 

B8 Det koncept for 
hændelser der er 
anvendt i 
udarbejdelse af 
løsningsarkitekturen 
for GD1 og GD2 
understøttes ikke af 
DAF 

Grunddataregistren
e kan ikke 
implementeres 
som forudsat i 
løsningsarkitekture
n 

Den funktionalitet 
der er forudsat i 
DAF skal udvikles i 
hvert enkelt register 
(f.eks. 
Hændelsesfordelin
g) 
 

12 Overvåges 

B9 GD1 og GD2 
registrene kan ikke 
indmeldes i Kombits 
sikkerhedsløsning 
rettidigt.  
 

Der kan ikke 
leveres single sign-
on 
 

Implementering af 
GD2 forsinkes 
 

15 Overvåges 
 

C2 Ikke tilstrækkeligt 
kenskab til DAF 
funktionalitet og 
tilhørende testmiljø 
 

Den tværgående 
koordinering 
foregår på et ikke 
tilstrækkeligt oplyst 
grundlag 
 

Leverancer 
forsinkes pga. 
løbende tilbageløb 
og afklaringer 
 

16 Overvåges 
 

 


