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/ALE-MBBL 18.02.2014 
 

  

 

Svar på anbefalinger fra IT projketrådet til GD1 der indgår i statusrapport fra 30. januar 
2014 

 
Anbefaling 1: 
”IT-projektrådet anbefaler, at ansvaret for flere fælles opgaver placeres på 
delprogramniveau, så projekterne kan drage fordel af, at strategiske opgaver og de mere 
rapporterende og dokumenterende opgaver bliver varetaget af delprogrammet. Det gælder 
eksempelvis interessenthåndtering, tilgangen til datavask, udbudsrammer, teststrategi m.m.” 
 

Handling 
Opgaver, som er fælles for delprogrammets projekter, håndteres hvor hensigtsmæssigt på 
delprogramniveau. Delprogrammets organisering giver mulighed for, at nedsætte 
arbejdsgrupper, som arbejder med tværgående problemstillinger, hvilket fx er sket ifm. 
udarbejdelse af hhv. Teststrategien og Datavaskstrategien. Desuden er der under 
delprogrammet ved at blive etableret et anvenderforum. Anvenderforummet skal være fælles 
kontakt- og kommunikationspunkt mod de private og offentlige dataanvendere, der ikke i 
forvejen har tilknytning til GD1.   
 
Udbud af systemudvikling mm. håndteres overvejende som udvidelser af eksisterende 
systemer, fx under eksisterende vedligeholdelseskontrakter hos registermyndighederne. 

 

Anbefalingen er fulgt 
Anbefalingens Værdi: Høj værdi 
Begrundelse:    
Anbefalingen vurderes at have høj værdi for delprogrammets tilrettelæggelse af fælles 
opgaver, herunder har delprogrammet arbejdet for at allokere flere ressourcer til det fælles 
arbejde med kvalitetssikring og test.  

 

Anbefaling 2: 
”IT-projektrådet anbefaler, at GD1 anlægger en fælles strategi for håndtering af mulige 
økonomiske og tidsmæssige overskridelser. Dette tillægges, at projekterne ikke har indlagte 
tolerancer i projektplanerne og derfor skal op på et højere niveau ved uforudsete hændelser i 
forhold til tid eller økonomi. En fælles strategi for håndtering kunne lette projekterne, når de 
første overskridelser bliver aktuelle.” 
 

Handling 

Det vil være ønskeligt, at der i delprogrammets og projekternes økonomi var afsat midler til 
at håndtere uforudsete hændelser. Den delaftale, som ligger til grund for GD1, giver dog ikke 
umiddelbart mulighed for at afsætte yderligere midler hertil. 

Implementeringsplanen indeholder perioder med ikke disponeret tid, hvilket i et mindre 
omfang gør GD1 tolerant overfor mindre tidsmæssige forskydninger. Det er aftalt at denne tid 
disponeres på delprogramniveau efter beslutning i styregruppen.  

 

Anbefalingen er fulgt 
Anbefalingens Værdi: Nogen værdi 
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Begrundelse: 
Anbefalingen vurderes at have nogen værdi for delprogrammets tilrettelæggelse. De 
økonomiske og tidsmæssige rammer er dog i vid udstrækning er fastlagt i aftaleteksten for 
delprogrammet.   

 

Anbefaling 3 

”Det anbefales, at GD1 bakker op om en tværgående deling og styring af ressourcer frem for 
den valgte, hvor hver myndighed ejer og styrer egne ressourcer. I tilfælde af forsinkelser kan 
en styring af ressourcer på delprogramniveau reducere konsekvenserne for forsinkelser også 
i de afhængige projekter.” 

 

Handling 
Det kan ikke udelukkes, at der isoleret set kan være ”stordriftsfordele” ved tværgående 
deling og styring af ressourcer. På den anden side er der også et rationale i at ressourcerne 
håndteres i sammenhæng med de forvaltningssystemer, som opgaverne vedrører. Samtidig 
er der forvaltningsmæssige og praktiske udfordringer forbundet med håndtering af ansvar og 
økonomi på tværs af myndigheder, som delprogrammet ikke har selvstændig mulighed for at 
håndtere. 

Ved forsinkelser med tværgående konsekvens og lignende vil GD1 vurdere om tværgående 
ressourcedeling kan anvendes som en korrigerende handling.” 

 

Anbefalingen er ikke fulgt 
Anbefalingens Værdi: Ringe værdi 
Begrundelse: 
Anbefalingen kan ikke følges, da der er forvaltningsmæssige og praktiske udfordringer 
forbundet med håndtering af ansvar og økonomi på tværs af myndigheder, som 
delprogrammet ikke har selvstændig mulighed for at ændre. 
 

Anbefaling 4 
”Det anbefales, at GD1 koordinerer en fælles indsats for at medtage de private 
interessenters behov i kravspecifikationerne i projekternes udbud”. 
 

Handling 
Der er ved at blive etableret et Anvenderforum der skal være fælles kontakt- og 
kommunikationspunkt mod de private og offentlige dataanvendere, der ikke i forvejen har 
tilknytning til GD1.  

I regi af Anvenderforum etableres også et fagligt forum, hvor GD1 i dialog med bl.a. de 
private interessenter vil drøfte dataanvendernes behov under hele delprogrammet. 

 

Anbefalingen er fulgt 
Anbefalingens Værdi: Ringe værdi 
Begrundelse: 
Anbefalingen vurderes at have ringe værdi for delprogrammets tilrettelæggelse, da allerede 
ved delprogrammets etablering var planlagt etablering af et anvenderforum, hvor GD1 i 
dialog med bl.a. de private interessenter, vil drøfte dataanvendernes behov. 
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Anbefaling 5: 
”Det anbefales, at konsekvenserne for SKAT og Landinspektørernes anvendelse af 
systemerne analyseres og indarbejdes i kravene til systemernes tilpasning. Der udestår 
fortsat nogle beskrivelser af konsekvenserne for begge interessenter, og hvordan de mere 
konkret skal indgå i implementeringerne. Der synes desuden, at mangle en aftale med SKAT 
og deres tilpasning af Ejendomsvurderingssystemerne (SVUR og VUR).” 
 

Handling 

SKAT er repræsenteret i GD1’s styregruppe. Desuden medvirker SKAT i såvel 
delprogrammets som projekternes tekniske udredninger og specifikationsarbejder. SKAT er 
således fuldt informeret om systemomlægningernes indhold og implementeringens fremdrift. 
Uagtet at der ikke foreligger en formel aftale med SKAT’ om systemtilpasninger, indgår 
SKAT på lige fod i samarbejdet og forbereder sig på at der skal ske tilpasninger ved 
implementeringen af GD1.  

Tilsvarende er de Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) repræsenteret i 
Geodatastyrelsens styregruppe for projekt: ”Matriklens Udvidelse”. PLF medvirker i arbejdet 
med at få fastlagt og beskrevet landinspektørernes fremtidige interaktion med Matriklen og 
dens it-systemer. 
 

Anbefalingen er fulgt 
Anbefalingens Værdi: Nogen værdi 
Begrundelse: 
Anbefalingen vurderes at have nogen værdi for delprogrammets tilrettelæggelse, da den har 
øget fokus på involveringen af Skat og PLF. 

 

Anbefaling X (ny i forhold til IT-projketrådets brev af 18. juni 2013) 

 

”Det anbefales, at GD1 arbejder for at ensrette kravene til rapporteringer, så 
rapporteringerne forenkles. Herunder bidrager til at hele programmets rapporteringer sker på 
en afbureaukratiserende måde og med hjælp fra de foreslåede eksterne reviews, som GD1 
også anbefales at deltage i”. 

 

GD1 arbejder løbende at ensrette kravene til rapporteringer, så disse sker på en enstrenget 
måde og kan genbruges på de forskellige niveauer i delprogrammet. Dette gøres bl.a. i 
samarbejde med Grunddatasekretariatet i DIGST. Delprogramledelsen har desuden deltaget 
i det eksterne review af grunddataprogrammet, hvor rapporteringen var et emne. 

 

Anbefalingen er fulgt 
Anbefalingens Værdi: Høj værdi 
Begrundelse: 
Anbefalingen vurderes at have høj værdi for delprogrammets tilrettelæggelse, da den har 
øget fokus på rapporteringen.   

 

Projekt Matriklens udvidelse 

Anbefaling 1: 
”Det anbefales, at projektet snarest udarbejder en udbudsstrategi. Strategien bør indeholde 
antallet af udbud, som projektet vil gennemføre. Da udfaldet kan være mellem 1 og 3 udbud 
anbefales det, at projektet genovervejer tidsplanen set i forhold til den valgte strategi og 
antallet af parallelle udbud, som projektet skal gennemfore. Tidsplanen ser allerede nu noget 



 
 
4 af 7 
Gammel Mønt 4 · 1117 København K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

stram ud, da der kun er afsat 4 måneder til gennemførelsen af udbuddet. Et EU-udbud tager 
typisk 5-6 måneder at gennemføre.” 

 

Anbefalingen vedrører projektet " Matriklens udvidelse"", der er et projekt under 
delprogrammet, og som styres selvstændigt af projektledelsen under Geodatastyrelsen. 

 

Anbefaling 2: 
”Det anbefales, at der gennemføres en markedsafklaring og en trykprøvning af de 
økonomiske estimater for it-anskaffelsen, som de estimater projektets økonomi er baseret 
på, risikovurderes og justeres. Da både tidsplan og budget er fastlåst, kan det betyde, at 
scopet skal justeres.” 

Anbefalingen vedrører projektet " Matriklens udvidelse", der er et projekt under 
delprogrammet, og som styres selvstændigt af projektledelsen under Geodatastyrelsen. 

 

Anbefaling 3: 
”Det anbefales, at tidsplanen for projektet gennemgås og risikojusteres i forhold til dette 
projekts leverancer og ikke mindst antallet af udbud. Den overordnede genetiske tidsplan på 
delprogramniveau, er identisk for alle tre projekter, men det er ikke sandsynligt, at de tre 
projekter reelt kan følge samme tidsplan. I samme forbindelse bør det afklares, hvordan 
forsinkelser vil påvirke den overordnede tidsplan og de andre parallelle projekter.” 
 

Anbefalingen vedrører projektet " Matriklens udvidelse", der er et projekt under 
delprogrammet, og som styres selvstændigt af projektledelsen under Geodatastyrelsen. 
 
 

Anbefaling 4: 
”Det anbefales, at projektet udarbejder et risikoregister og plan for håndtering, hvor de mest 
centrale risici indgår og at denne løbende opdateres og aktivt anvendes i styringen af it-
projektet. I planen bor også indgå overvejelser om, hvordan projektet vil håndtere, at der kun 
er få kritiske nøglepersoner til rådighed.” 
 

Anbefalingen vedrører projektet "Matriklens udvidelse", der er et projekt under 
delprogrammet, og som styres selvstændigt af projektledelsen under Geodatastyrelsen. 
 
 

Projekt Udvidelse af BBR 

Anbefaling 1:  
”Det anbefales, at der koordineres projektplaner og overvejelser for projektet Udvidelsen af 
BBR med ejendomsoplysninger og projektet Adresser (under delprogrammet for Adresser 
(GD2)). Begge projekter har samme projektleder, men der er fortsat behov for at planlægge 
kravspecificering, udbud og leverandørstyring. Der kan givet vis opnås en del forenkling og 
merværdi af at de to projekter udvikler på samme system. Omvendt kan der opstå kamp om 
leverandørens ressourcer og projektlederen vil risikere at skulle prioritere mellem 
leverancerne.” 
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Anbefalingen vedrører projektet "Udvidelse af BBR", der er et projekt under delprogrammet, 
og som styres selvstændigt af projektledelsen under Ministeriet, for By- Bolig og 
Landdistrikter. 

 
Anbefaling 2:  

”Det anbefales, at projektet snarest udarbejder en udbudsstrategi. Strategien bør indeholde 
antallet af udbud, som projektet vil gennemføre. Da udfaldet kan være 1 eller 2 udbud 
anbefales det, at projektet genovervejer tidsplanen set i forhold til den valgte strategi og 
antallet af parallelle udbud, som projektet skal gennemføre. Tidsplanen ser allerede nu noget 
stram ud, da der kun er afsat 4 måneder til gennemførelsen af udbuddet. Vælges et EU-
udbud bør tidsplanen efterses og eventuelt justeres.” 
 
Anbefalingen vedrører projektet "Udvidelse af BBR", der er et projekt under delprogrammet, 
og som styres selvstændigt af projektledelsen under Ministeriet, for By- Bolig og 
Landdistrikter. 
 
 
Anbefaling 3:  
”Det anbefales, at projektet inddrager erfaringerne fra det tidligere gennemførte projektet ‘Nyt 
BBR’, da dette projekt også sker i et samarbejde med Kombit. I projektgrundlaget er det 
nævnt, at både tid og økonomi blev overskredet i dette projekt grundet underestimering tidligt 
i projektfasen.” 
 

Anbefalingen vedrører projektet "Udvidelse af BBR", der er et projekt under delprogrammet, 
og som styres selvstændigt af projektledelsen under Ministeriet, for By- Bolig og 
Landdistrikter. 

 

Anbefaling 4:  
”Det anbefales, at projektet i tidsplanen tager højde for, at driftsudbuddet for BBR, kan 
resultere i en ny leverandør. Det kan være mere tidskrævende at flytte driften til en ny 
leverandør.” 
 

Anbefalingen vedrører projektet "Udvidelse af BBR ,der er et projekt under delprogrammet, 
og som styres selvstændigt af projektledelsen under Ministeriet, for By- Bolig og 
Landdistrikter. 
 
Anbefaling 5:  
”Det anbefales, at projektet laver en strategi for udfasning af OIS, da den kommende 
datafordeler på sigt vil overtage OIS’ rolle som datafordeler. Der er på nuværende tidspunkt 
budgetteret med driftsudgifter til OIS helt til 2023.” 
 

Anbefalingen vedrører projektet "Udvidelse af BBR", der er et projekt under delprogrammet, 
og som styres selvstændigt af projektledelsen under Ministeriet, for By- Bolig og 
Landdistrikter. 
 
Anbefaling 6:  
”Det anbefales, at tidsplanen for dette projekt og de to andre gennemgås og risikojusteres i 
forhold til projekternes leverancer og ikke mindst antallet af udbud. Den overordnede 
genetiske tidsplan på delprogramniveau, et identisk for alle tre projekter, men det er ikke 
sandsynligt, at de tre projekter reelt kan følge samme tidsplan. I samme forbindelse bør det 
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afklares, hvordan forsinkelser vil påvirke den overordnede tidsplan og de andre parallelle 
projekter” 
 

Anbefalingen vedrører projektet "Udvidelse af BBR", der er et projekt under delprogrammet, 
og som styres selvstændigt af projektledelsen under Ministeriet, for By- Bolig og 
Landdistrikter. 
 
Anbefaling 7:  
”Det anbefales, at projektet udarbejder et risikoregister og plan for håndtering, hvor de mest 
centrale risici indgår og at denne løbende opdateres og aktivt anvendes i styringen af it-
projektet. I planen bor også indgå overvejelser om, hvordan projektet vil håndtere, at der kun 
er få kritiske nøglepersoner til rådighed”. 

Anbefalingen vedrører projektet "Udvidelse af BBR", der er et projekt under delprogrammet, 
og som styres selvstændigt af projektledelsen under Ministeriet, for By- Bolig og 
Landdistrikter. 
 
 

Projekt Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen 

Anbefaling 1:  
”Det anbefales, at aftalen om samarbejde hurtigst muligt nedbrydes i ansvar ift. konkrete 
leverancer og styringen af leverandøren, hvis det vælges at anvende optionen i forbindelse 
med Tinglysningsrettens driftsudbud af Den Digitale Tinglysning. Herunder bør samarbejdet 
mellem de to parter løbende drøftes og tages op til revision, hvis der opstå udfordringer 
omkring rolle og ansvar.” 

 

Anbefalingen vedrører projektet " Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen",der er et 
projekt under delprogrammet, og som styres selvstændigt af projektledelsen under 
Domstolsstyrelsen/Tinglysningsretten og  Ministeriet, for By- Bolig og Landdistrikter. 

 

Anbefaling 2:  
”Det anbefales, at projektgruppen bemandes snarest. Det udestår at finde en it-arkitekt og 
forretningsarkitekt fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, samt en forretningsarkitekt 
fra Tinglysningsretten. Desuden skal der tilknyttes deltagere fra KL, SKAT og 
Geodatastyrelsen.”  
 

Anbefalingen vedrører projektet " Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen",der er et 
projekt under delprogrammet, og som styres selvstændigt af projektledelsen under 
Domstolsstyrelsen/Tinglysningsretten og  Ministeriet, for By- Bolig og Landdistrikter. 

 

Anbefaling 3:  
”Det anbefales, at arbejdet med den fælles løsningsarkitektur fremskyndes, set i lyset af 
oplysningen på dialogmødet om, at driftsudbuddet af Tinglysningssystemet med optionen om 
etableringen af Ny Ejerfortegnelse allerede er udsendt.” 
 

Anbefalingen vedrører projektet " Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen",der er et 
projekt under delprogrammet, og som styres selvstændigt af projektledelsen under 
Domstolsstyrelsen/Tinglysningsretten og  Ministeriet, for By- Bolig og Landdistrikter. 
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Anbefaling 4:  
”Det anbefales, at tidsplanen for dette projekt og de to andre gennemgås og risikojusteres i 
forhold til projekternes leverancer og ikke mindst antallet af udbud. Den overordnede 
generiske tidsplan på delprogramniveau, er identisk for alle tre projekter, men det er ikke 
sandsynligt, at de tre projekter reelt kan følge samme tidsplan. I samme forbindelse bør det 
afklares, hvordan forsinkelser vil påvirke den overordnede tidsplan og de andre parallelle 
projekter.” 

 

Anbefalingen vedrører projektet " Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen",der er et 
projekt under delprogrammet, og som styres selvstændigt af projektledelsen under 
Domstolsstyrelsen/Tinglysningsretten og  Ministeriet, for By- Bolig og Landdistrikter. 

 

Anbefaling 5:  
”Det anbefales, at projektet udarbejder et risikoregister og plan for håndtering, hvor de mest 
centrale risici indgår og at denne løbende opdateres og aktivt anvendes i styringen af it-
projektet. I planen bør også indgå overvejelser om, hvordan projektet vil håndtere, at der kun 
er få kritiske nøglepersoner til rådighed samt overvejelser ift. manglende vedtagelse af lov og 
hvem der skal have adgang til data.” 

 

Anbefalingen vedrører projektet " Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen", der er et 
projekt under delprogrammet, og som styres selvstændigt af projektledelsen under 
Domstolsstyrelsen/Tinglysningsretten og Ministeriet, for By- Bolig og Landdistrikter. 

 


