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GD2 – Ny baseline for delprogrammets implementering 

Problem 

Grunddatabestyrelsen har den 22. maj godkendt GD7s korrektionsplan for datafordeleren. 

GD2s implementeringsplan skal opdateres på baggrund af korrektionsplanen.  

Baggrund 

GD7 har forelagt en korrektionsplan for datafordeleren, som blev godkendt af 

Grunddatabestyrelsen den 22. maj 2015. Korrektionsplanen betyder primært at 

idriftsættelse af GD2’s registre starter senere end planlagt i GD2s implementeringsplan v2.0, 

og alle registerprojekterne skal aflevere Dataleverancespecifikationer den 2. oktober 2015.  

Det er nødvendigt at opdatere GD2s implementeringsplan og Business case på baggrund af 

den vedtagne korrektionsplan.  

 

Løsning 

Programledelsen og projekterne i GD2 har gennemgået korrektionsplanen og 

konsekvensvurderet den ift. delprogrammets implementeringsplan og Business case. 

 

Det er vurderet, at der ikke er ændringer i relation til idriftsættelsesmønstret for 

delprogrammet, men der kun er tale om tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. På 

nuværende tidspunkt vurderes det alene at være nødvendigt at opdatere milepælsplanen og 

delprogrammets udgiftsark (A3 arket). 

 

Korrektionsplanen udskyder delprogrammets implementering, forlænger delprogram-

perioden og delprogramudgifter og udskyder tilsvarende gevinstrealiseringen. De foreløbigt 

kendte ekstra delprogram og projektudgifter er medregnet i delprogrammets udgiftsark (A3 

arket), som er lagt til grund for den samlede program business case fremsendt til IT-

projektrådet den 18. juni 2015.   
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Programledelsen har udarbejdet et udkast til opdateret milepælsplan i overensstemmelse 

med korrektionsplanen. Projektforum har godkendt dette udkast den 17. juni 2015 med 

følgende kommentarer vedr. konsekvenser af den opdaterede plan:   

 

For DAR betyder den opdaterede milepælsplan, at tidsplanen i udbudsmaterialet for DAR 1.0 

skal korrigeres - herunder bodsbelagte milepæle. Det vil ske sammen med leverandøren i 

afklaringsfasen. De økonomiske konsekvenser af en ny tidsplan vil blive klarlagt her, og der 

forventes et endeligt overblik i september 2015.  

For DAGI betyder den nye milepælsplan, at leverancen af dataleverancespecifikationen for 

DAGI opdeles, således at GD1/GD2-afhængige leverancer specificeres til den 2. oktober 

2015, mens resterende leverancer specificeres til 15. januar 2016. DAGI har forespurgt 

programledelsen, om der er muligt, at vente med dele af DAGI. Der pågår dialog med GD7 

herom. DS har på tilsvarende vis forespurgt programledelsen, om der er muligt også at 

vente. Der pågår dialog med GD7 herom. 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen tiltræder, at den nye baseline for delprogrammets 

implementering er: 

- Implementeringsplan v2.0 med tilhørende milepælsplan v3.0 

- Opdateret A3 ark som ligger til grund for BC til IT-Projektrådet den 18. juni 2015 

 

 


