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Bilag 2: Cover til håndtering af aktuelle emner og risici i GD1 

GD1/Ejendomsdataprogrammet 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) 

103 Nøglepersoner er ikke rådighed 
efter ressortfordelingen - rammer 
særligt DAR, supplerende 
adresser, test og tværgående 
koordinering fra GD1 og GD2. 

GD1 /GD2 
programsekretariat 

GST undersøger muligheder for 
interne omprioriteringer. Emnet er 
desuden rejst i 
programkoordinationen. 
 
 

105  Med ressortændringerne har GST 
overtaget ansvaret for 
lovkoordineringen, ligesom der 
skal udarbejdes en særskilt 
adresselov. 

GD1 /GD2 
programsekretariat 

31.8.2015: Afklaring pågår mhp. 
beslutning af ny tidsplan i GD1 og 
GD2. 

96 Udestående afklaring vedr. 
umatrikuleret areal 

SKAT / KL Der er fundet en principiel løsning 
som styregruppen har tilsluttet sig 
den 25.6.2015 
 
Der udestår fortsat en 
undersøgelse under ledelse af 
Skat, til at undersøge det 
fremtidige behov for 
umatrikulerede arealer i matriklen 
og BBR. 

 

 

 



 

 

 

Aktuelle risici 
Risiko-
id 

Risikoårsag Risikohændelse Risikoeffekt Risiko- 
værdi 

Beskrivelse af tiltag 

A14 Forsinkelser i 
registerprojekter 
omfattet af DL 4 
(kritisk vej) 

Registres 
leverancer til 
GD7 2. oktober 
2015 forsinkes. 

GD1 og GD2 
forsinkes 

20 GD1/GD2 programledelse 
følger udarbejdelsen af 
DLS tæt. 

A11 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 Opgaven er placeret hos 
GD8. Der følges op på 
mitigerende tiltag på 
ugemøderne mellem GD1, 
GD2, GD7 og GD8. 

D2 

Tidsperspektivet har 
højest prioritet i 
arbejdet 

Ringere kvalitet 
i løsninger  

Løsninger 
opfylder ikke 
behov hos 
anvendere 

15 Rejst i 
Programkoordinationen 
den 1. september 2015 

 


