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Bilag 6    

 

 

 

 

GD1/GD2 – Risikobillede i forhold til datafordeleren korrektionsplan  

GD1/GD2 har i uge 19 fremsendt risikobillede til programsekretariatet i DIGST. 

 

Mail fra tirsdag den 5. maj: 

”I forbindelse med fremsendelsen af Implementeringsplanerne for GD1/GD2 fra november 

2014 til behandling i Grunddatabestyrelsen, fremsendte GD1/GD2 (vedhæftede) 

”fremsendelsesdokument” af 20.11.14, som redegør for risici og risikostyring i forhold til de 

godkendte GD1/GD2 implementeringsplaner. Heraf fremgår bl.a.: 

 

”Som implementeringsplanerne for GD1 og GD2 foreligger, er den oprindelige 

tidsmæssige buffer på 3 måneders risikotid kun delvist fastholdt. Risikotiden er 

indeholdt i planperioden betegnet ”ekstern test anvendere”, og bufferen bliver således 

udnyttet til vigtige programaktiviteter, som ikke var indeholdt/tidssat i de oprindelige 

planer.  

 

Styregruppemedlemmerne har drøftet implementeringsplanernes risici ift. et realistisk 

tidspunkt for idriftssættelse. Især det meget komplekse samspil med mange aktører, 

systemer og tværgående afhængigheder medfører, at der er betydelig risiko for at 

nogle forudsætninger om leverancetidspunkter mm. ikke holder, hvilket vil have 

afsmittende virkning på tidspunktet for idriftsættelse (slutnote 2 ).  

 

Der er således tale om implementeringsplaner med meget høj risiko og dermed også 

høj sandsynlighed for at der kan opstå forsinkelser.”  

 

Det fremgår endvidere af fremsendelsesskrivelsen  

 

”Aftalen med Datafordelerens leverandør har medført et skift i 

implementeringsstrategien for GD1/GD2 fra trinvis implementering og successive 

leverancer til samtidig levering af service- og hændelsesspecifikationer og næsten 

samtidig idriftsættelse (big bang), hvilket har gjort planerne mere sårbare overfor 

forsinkelser i de enkelte projekter.”  
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Fremsendelsesskrivelsens betragtninger er fortsat aktuelle og i den risikostyring i GD1/GD2, 

der er foregået siden, har det nødvendige sammenspil og sammenhæng mellem 

delprogrammerne GD1/GD2/GD7/GD8 og de respektive leverancer og planer været 

fremhævet som de væsentligste risici.  

Den nye situation med DAF-forsinkelsen og den korrektionsplan som forventes gennemført 

som konsekvens heraf, ser alt-andet-lige ud til at hæve risikoniveauet yderligere bl.a. fordi: 

 

- Den korrektionsplan for datafordeleren der er under udarbejdelse, ”bunker” 

leveringen af dataleverancespecifikationerne for de enkelte registre, og reducerer 

dermed mulighed for at lære af hinandens erfaringer og gennemføre tidlig 

kvalitetssikring på tværs. 

- Korrektionsplanen ”bunker” ligeledes etableringen af registre og udvikling af services 

på datafordeleren, hvilket reducerer mulighederne for at lære af hinandens 

erfaringer og agilt samarbejde i udviklingsforløbet. 

- Det ser i korrektionsplanen ud til at GST som DAF operatør ikke længere er ansvarlig 

for kvalitetssikring af DLS inden fremsendelse til KMD. Dette kan give anledning til 

økonomiske og kontraktuelle problemstillinger mellem registerprojekterne og KMD, 

hvilket vil kunne udgøre en ny risiko. 

 

Mail fra fredag den 8. maj: 

Konkret kan peges på følgende risici: 

 

- Særskilt/tidlig aflevering af registrenes datamodel før tjenestespecifikationerne er 

færdiggjort.  

Den endelige tværgående kvalitetssikring i GD1/GD2 af registrenes datamodeller, kan 

først ske når tjenestespecifikationerne er udarbejdet. For BBR/DAR sker dette først 

når der er valgt leverandør efter sommerferien. Ved en tidlig aflevering af registrenes 

datamodel inden færdiggørelsen af tjenestespecifikationerne, introduceres en risiko 

for tilbageløb i forhold til de afleverede datamodeller og dermed en risiko for det 

enkelte register for udgifter til DAF leverandøren for tilretning af datamodel. I værste 

fald er der risiko for at registeret ikke bliver konfigureret på datafordeleren inden for 

det planlagte udviklingsforløb. 

 

- Tjenestespecifikationen af sammenstillede services.  

Tjenestespecifikationen af sammenstillede services er afhængige af at samtlige 

datamodeller, der indgår i servicen er udarbejdet. Også her er der risiko for 

tilbageløb i forhold til allerede afleverede datamodeller.  

 

- KMD skal kvittere for at de modtagne DLS er i orden.  

Hvis der ikke indbygges en kvitteringsmekanisme i kontrakterne vedrørende 

modtagelse af DLS fra grunddataregistre til KMD, er der risiko for at KMD på et sent 

tidspunkt kan henføre manglende færdiggørelse af udvikling til mangelfulde DLS’er.  
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- Manglende Grunddataprogram-kvalitetssikring af DLS’er 

For de registre der afleverer DLS i september, minimum 14 dage forud for aflevering 

til KMD (2. oktober) gives mulighed for at GD7 kan foretage review inden DLS’en 

afleveres til KMD. Hvis dette review gennemføres af GD7, giver det 

grunddataprogrammet en større sikkerhed for at DLS er fyldestgørende i forhold til 

DAF-leverandøren. GD7 har meddelt, at review af DLS ikke er en mulighed for de 

registre der afleverer 2. oktober. Dermed mister grunddataprogrammet mulighed for 

at sikre sig, at alle DLS’er er fyldestgørende i forhold til leverandøren. Dermed øges 

risikoen for at KMD kan henføre problemer med udviklingen til ikke fyldestgørende 

DLS’er, som det overlades til registeret at løse. 

 

- Manglende kendskab til kontrakt mellem DAF-operatør og DAF-leverandør 

Registrene har ikke kendskab til hvilke forhold der er reguleret i den eksisterende 

kontrakt mellem DAF-operatør og DAF-leverandør. Registrene har derfor heller ikke 

kendskab til om de overtager kontraktlige forpligtigelser som konsekvens af 

korrektionsplanen.  

 

- Direkte samarbejde mellem register og DAF-leverandør 

Korrektionsplanen lægger op til at visse forhold ved leverancer alene er et forhold 

mellem det enkelte  register og DAF-leverandøren, uagtet at der ikke er et 

kontraktligt forhold mellem de to parter, der specifikt forholder sig til frister og 

økonomi relateret til de enkelte registres leverancer.  

- Risiko i forbindelse med test på ikke endelig afleveret udviklingsopgaver fra KMD 

GST godkender leverancer for kritisk vej for GD1 og GD2 den 26. maj fra KMD. 

Korrektionsplanen lægger op til, at test mellem registrene og DAF (snitfladetest) 

starter 1. april 2016. Hvilket betyder, at GD1/GD2 skal gennemføre snitfladetest 

samtidig med at KMD selv tester på leverancerne. Der er risiko for at GD1/GD2s test 

forsinkes når det testes på et ikke færdigt system, idet der kan komme tilbageløb hos 

KMD selv. De mulige ulemper for registerprojekterne bør uddybes og indgå i 

risikovurderingen. 

 

- Risiko i forbindelse med testperiode fra april til august 

Tids og ressourcemæssig risiko ved at sætte starttidspunktet for test til 1. april 2016 . 

Afvikling af snitfladetest (test mellem registre og datafordeler) i april og maj falder i 

to måneder med mange helligdage, og hvor der erfaringsmæssigt afvikles restferie. 

Når snitfladetesten er afsluttet påbegyndes integrationstesten (test på tværs af flere 

registre og datafordeleren) som kræver deltagelse af alle Delprogrammer og 

projekter samtidig. Integrationstesten vil skulle afvikles i juni, juli og august, ud fra 

den forelagte plan, dvs. hen over sommerferien. Registerprojekterne og 

programledelsen forudser store tids- og ressourcemæssige problemer ved denne 

planlægning og risiko for at testen ikke kan afsluttes inden for den afsatte tid. 
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- Etablering af testdata på datafordeleren 

Det fremgår ikke af korrektionsplanen, hvornår registrene kan etablere testdata til 

brug for det tværgående testarbejde. Der er risiko for at testdata ikke kan etableres 

rettidigt på datafordeleren. Desuden er det uklart om der er risici for at 

datasikkerheden kompromitteres, hvis registrene lægger produktionsdata i 

testmiljøet samtidig med at KMD afvikler test.     

 

- Korrektionsplanen evne til at optage ændringsanmodninger 

GD1/GD2 Implementeringsplanerne fra november 2014 blev godkendt med en række 

risici, herunder manglende buffere i tidsplanen. I den mellemliggende periode er 

blevet afklaret en række afhængigheder i forhold til GD7 og GD8 og nye opgaver er 

blevet identificeret. Der er fortsat områder der ikke er fuldt afklaret, herunder 

testområdet inkl. data testmiljøer mv.  GD1/GD2 kan ikke vurdere omfang og 

konsekvenser af manglende afklaringer. Der er risiko for, at de afklaringer der 

foretages, fører til nye opgaver og ændringsanmodninger som 

implementeringsplanerne og korrektionsplanen ikke kan rumme pga. manglende 

buffere. 

  

- Økonomiske konsekvenser i forhold til registerprojekternes leverandørkontrakter 

Registerprojekternes kontrakter med leverandører / udbudsmateriale tager 

udgangspunkt i de eksisterende implementeringsplaner. Ændringer til 

implementeringsplanerne som følge af korrektionsplanen for datafordeleren får 

konsekvenser i form af behov for ændringshåndtering i forhold til kontrakterne. Det 

økonomiske omfang er ikke kendt på nuværende tidspunkt, der er risiko for at de 

eksisterende bevillinger ikke er tilstrækkelige til at dække de samlede 

udviklingsomkostninger. 

 


