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Cover – Orientering om håndtering af overskrevne milepæle i GD1 og GD2 

 

Problem 

Implementeringsplanerne for GD1 og GD2 indeholder en række milepæle, som skal overholdes for at del-

programmets samlede leverancer kan blive færdig til tiden. Delprogramledelsen følger løbende op på om 

milepælene overholdes. Hvor milepæle er overskredet, eller ser ud til at blive overskredet, går delprogram-

ledelsen i dialog med de involverede parter mhp. at identificerede mulige konsekvenser og om muligt at 

aftale og igangsætte afværgeforanstaltninger. 

 

Der er to milepæle med frist den 1. januar 2015, som er overskredet: 

 

   GD7 - Milepæl: Skabeloner og specifikationskrav fastlagt.  

DAF krav til hvorledes tjenestespecifikationer, transformationsregler mv. er fastlagt, således GD1 

projekterne kan påbegynde specifikationen.  

 

   GD8 Milepæl 1: Modelleringsregler, skabeloner mv. fastlagt.  

De modelleringsregler, som projekterne skal efterleve, er fastlagt. Desuden er skabeloner (fx ift. 

beskedformat) samt klassifikationer mv., som projekterne skal anvende, ligeledes fastlagt. 

 

Løsning 

 

Status: GD7 - Milepæl: Skabeloner og specifikationskrav fastlagt.  

GST(GD7) har den 14. januar 2015 henvendt sig til delprogramledelsen og foreslået, at milepælen opdeles i 

tre delleverancer for at kunne komme i gang med udfyldelsen for referenceimplementeringen(DAGI) i GD7 

samtidig med at leverandøren KMD kan arbejde på at færdiggøre de sidste to dele. 

                                         

Opdeling Deadline Beskrivelse 

Del 1 19/12 2014 DLS skabelon der indeholder Datamodel, Opdatering og Synkronisering (”Data ind i 

datafordeleren”) 

Del 2 16/1 2015 DLS skabelon opdateret med bilag vedr. Tjenestespecifikationer (”Data ud af data-

fordeleren”)  

Del 3 6/2 2015 DLS skabelon opdateret med bilag vedr. hændelser og sikkerhed, samt WSDL snit-

flader 

 

Delprogramledelsen vil fortsat følge op på leverancerne under denne milepæl for at sikre  at GD7 leverer de 

enkelte delleverancer i en form og med et indhold, så de kan anvendes af alle registerprojekterne. 
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Status: GD8 Milepæl 1: Modelleringsregler, skabeloner mv. fastlagt.  

 

På programkoordinationsmødet den 20. januar 2015 blev Grunddataprogrammets Modelregler version 1.1 

og Grunddataprogrammets Beskedformat godkendt. Delprogramledelsen har sideløbende indledt en dialog 

med GD8 vedr. yderligere afklaring af evt. leverancer under denne milepæl. 

 

For begge overskredne milepæle gælder, at det i GD1 og GD2 er projekt ”Matriklens udvidelse”, som først 

skal anvende leverancerne. Delprogramledelsen fortsætter dialog med projektet for at afklare, hvor længe 

man kan vente på leverancerne før de indtrufne forsinkelser får ”egentlige” konsekvenser for projektet. 

 

Delprogramledelsen har en ubekræftet forventning om at leverancerne vil kunne frembringes indenfor den 

frist projekt ”Matriklens udvikling” anser som kritisk. Såfremt dette er tilfældet, vil der ikke være yderligere 

konsekvenser.    

 

Proces 

Delprogramledelsen vil hurtigst muligt færdiggøre dialogen med GD7, GD8 og projekt ”Matriklens udvik-

ling”. Resultatet heraf meddeles styregruppen. Såfremt der er yderligere konsekvenser vil delprogramledel-

sen tage skridt til at håndtere disse bedst muligt. Styregruppen vil om nødvendigt blive inddraget, evt. i 

samarbejde med Programkoordinationen. 

 


