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Vedrørende planlægning af analysen af Datafordelerens forsinkelse 

 
Styregruppen for GD2 har på baggrund af  en drøftelse af  de risici, der er forbundet med 

datafordelerens forsinkelse, bedt programledelsen præcisere overfor grunddataprogrammets 

sekretariat hvilke opgaver, som skal løftes i delprogrammet for at en ny konsolideret implementerings-

plan kan fastlægges. Dette sker mhp. at sikre, at der kan tages højde herfor i planlægningen af  

analysearbejdet, både ressource- og tidsmæssigt. 

 

Styregruppen er opmærksom på at der er igangsat en analyse i regi af  GD7/Datafordeleren som på 

baggrund af  en kortlægning af  GD1 og GD2s forretningsmæssige krav og behov skal afdække de  

tidsmæssige og økonomiske udfordringer, herunder evt. overgangsløsninger for Datafordeleren. 

 

Når der via analysen er peget på et eller flere forslag til en revideret Datafordelerløsning og tidsplan 

herfor, vil der som en opfølgning herpå skulle gennemføres en række yderligere opgaver, hvor 

delprogrammet nødvendigvis må inddrages. Det vil bl.a. omfatte: 

- Validering af forslag til revideret Datafordelerløsning; system- og forretningsmæssigt. 

- Konsekvensvurdering af relevante forslag til revideret Datafordelerløsning; Systemmæssigt, 

forretningsmæssigt og økonomisk. 

 

På denne baggrund vil der formentlig kunne besluttes en revideret Datafordelerløsning (systemmæssigt, 

forretningsmæssigt og økonomisk) samt en tidsplan herfor. 

 

Når den reviderede Datafordelerløsning er besluttet, vil der være et stort arbejde med fastlægge en ny 

konsolideret implementeringsplan. Implementeringsplanen skal tilrettes således, at produktion af 

interim infrastruktur, afhængigheder hertil ift. eksisterende arbejdspakker samt indarbejdelse af nye 

arbejdspakker til skift fra interim løsning til målarkitekturer med brug af datafordeler, fremgår af 

implementeringsplanen. Evt. kan der også blive tale om en mindre justering af målarkitekturen. 

Det indebærer følgende opgaver:  

 



o Udarbejdelse af udkast til reviderede projektplaner. 

o Workshops i delprogrammet med relevante interessenter. 

o Dokumentation af nye og ændrede arbejdspakker og produkter (forventes som sidst 

gennemført af de ansvarlige for de enkelte pakker på projektniveau) 

o Tilretning af implementeringsplanen ud fra modtagne arbejdspakker. 

o Skriftlig kvalitetssikring I delprogram og projekter inkl. styregruppegodkendelse. 

 

Samlet set er der tale om betydelige opgaver, som skal løftes af delprogrammet og de underliggende 

projekter. Programledelsen står til rådighed, hvis der er behov for en uddybning. 
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