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Projektets afhængigheder

(De eksterne faktorer, såsom andre 

projekters leverancer, vedtagelse af 

lovforslag mv., projektet er afhængig af 

for at lykkes)

Gensidige afhængigheder til alle grunddataprogrammets andre delprogrammer

Fact sheet

Per Faarup (DIGST)

Jens Krieger Røyen (DIGST)

GD7.a Fælles distributionsløsning til grunddata (Datafordeleren)

Budget svarer til ØU beslutning (2013-2020) 

Jens Krieger Røyen (DIGST)

Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen

Ja, udarbejdet i forbindelse med etablering af grunddataprogrammet



Initiativnavn og -nummer

Initiativets formål

Fase

Rapport udfyldt af

Rapporteringsperiode 

Næste rapporteringsperiode

Opr. deadline: 

Nuv. deadline:

Deadline

01-02-2014

Løbende

Løbende

14-06-2013

Deadline Gennemført?

14-06-2013

09-05-2014

02/13 - 06/13 06/13 - 07/13

Detailplanlægning af udbudsproces

Udsendelse af ubudsmateriale til prækvalificerede leverandører

Næste periodes  produkter

Prækvalifikationen gennemført

Forretningsmæssige krav til Datafordeleren er beskrevet i version 0.99

Udbudsmaterialet er klargjort til udsendelse til de fem prækvalificerede leverandører.

Ja

Milepæle 2013

Produkter i indeværende periode

Tidsplan er under tilretning, herunder udvides udbudsperioden.

Der bruges konkurrencepræget dialog ifm anskaffelsen.

Korrigerende handling

Manglende klare brugerkrav medfører risiko for at oppetid og tilgængelighed ikke defineres korrekt 

Eksterne afhængigheder kan medføre, at ressourcer ikke kan levere

Grundet beslutning om valg af udbud efter konkurrencepræget dialog er tidsplanen under revision

Der koordineres løbende med både KL og KOMBIT i forhold til 

dette.

I forbindelse med tilpasning af datafordelerprojektets tidsplan er der sket en genberegning af businesscasen for 

datafordelerprojektet. Businescasen er positiv og ligger inden for bevillingen.

Budget & business case

Risici og opmærksomhedspunkter

Manglende klare krav ift. KL's rammearkitektur medfører risiko for, at kommunernes behov ikke opfyldes  

Det vendes lø bende i grunddataprogram om det medfører 

udfordringer

Budget: Holder budgettet?

15.6-2013 til 30.6-2013

01-03-2017

26.2-2013 til 14.6-2013

Business case: Ser forudsætningerne ud til at holde/understøtter I business casen som tiltænkt?

Budgettet er revideret i maj 2013 under hensyntagen til revideret tidsplan og forventes at holde. 

Risici og opmærksomhedspunkter

Udbudsmateriale og kravspecifikation udsendes

Der indgås aftale med Leverandør

Tidsplan

Efter plan

Ny deadline?

Ja

Anskaffelse

Business case/

understøttelse af business case

Efter planEfter plan

Budget

Kræver opmærksomhed

Per Faarup

Samlet statusGD7.a Fælles distributionsløsning til grunddata (Datafordeleren)

At etablere en fællesoffentlig datafordeler for at sikre en mere effektiv distribution af grunddata samt høj 

tilgængelighed, effektiv drift og et enklere teknisk setup. 

Statusoverblik

2



Øvrige bemærkninger:

Bemærkninger til røde og gule markeringer:

I felter markeret med rød/gul skal det angives, hvad årsagen er, og hvad der gøres for at få status 

tilbage i grøn

Tidsplan: Grundet valget af konkurrencepræget dialog som udbudsform og en tilpasning af tidsplanen 

for projektforløbet er der behov for en justering af tidsplanen for GD7.a

Budget:

Business case/understøttelse af business case: 

Risici og opmærksomhedspunkter:


