
 

 

23. oktober 2015 
 
Bilag 2: 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) 

136 Med ressortændringerne har GST 

overtaget ansvaret for 

lovkoordineringen, ligesom der 

skal udarbejdes en særskilt 

adresselov. 

GD1 /GD2 

programsekretariat 

Status pr. 20-10-2015:  

Afklaring pågår fortsat mhp. 

beslutning af ny tidsplan i GD1 og 

GD2. 

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.  

 

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. 

GD2 delprogram-

ledelsen, SKAT 

Status pr. 20-10-2015: 

Delprogramledelsen var på besøg i 

SKAT den 24. september, hvor 

delprogramledelsen præsenterede 

SKATs it-afdeling for GD2s 

målarkitektur. Projektlederen hos 

SKAT har ikke haft ressourcer til at 

følge op på sagen efter mødet den 

24. september. GST undersøger 

sagen nærmere hos SKAT. 

 



 

 

Aktuelle risici 

 
Risiko -
id 

Risikoårsag  Risikohændelse  Risikoeffekt  Risiko - 
værdi 

Beskrivelse af tiltag  

A13 Manglende eller 

forsinkede afklaringer 

vedr. test inkl. 

testmiljøer på DAF 

forhindrer/forsinker 

udarbejdelse af 

beslutningsgrundlag 

vedr. anvendelse af 

produktionsdata eller 

etablering af 

testdatasæt 

Testdata ikke til 

rådighed 

rettidigt  

Test kan ikke 

gennemføres 

rettidigt 

16 Status pr. 23-10-2015:  

Grunddatabestyrelsen 

forelægges en sag den 29. 

okt. med indstilling om, at 

GST foretager en 

foranalyse af den 

tværgående 

testkoordinering herunder 

ansvarsplacering og evt. 

ressourceudfordringer. 

Bestyrelsen forelægges 

resultatet på mødet i 

november. 

D2 

Tidsperspektivet har 

højest prioritet i 

arbejdet 

Ringere kvalitet 

i løsninger  

Løsninger 

opfylder ikke 

behov hos 

anvendere 

15 Status pr. 23-10-2015: Der 

arbejdes i 

grunddataprogrammet på 

følgende mitigerende  

tiltag: opfølgning på 

issuelister ift. 

datamodeller og fokus på 

deltagelse i QA-aktiviteter 

frem mod DLS aflevering.  

 
 


