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Bilag 14: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1´s risikolog. 
 

GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for 
delprogrammets projekter. Disse risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens 
Projektmodels standard for risikohåndtering i risikologgen, som vedligeholdes i samarbejde med 
delprogrammets projekter.  
 
Som en del af den løbende opfølgning på risikoanalysen fremlægges til drøftelse i styregruppen de af 
risikologgens 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 den fulde risikolog (vedlagt) eller evt. med helt nye 
punkter.  

 
På grund af det store fokus på replanlægning af delprogrammet, indeholder dette cover kun de aktuelle 
emner, som relaterer sig til replanlægningen af GD1. De listede emner herunder er en gengivelse af de 
risici-/opmærksomhedspunkter, som blev præsenteret i GD1s statusrapport til Grunddatabestyrelsen på 
grunddatabestyrelsesmødet den 28. november 2013.   
 
Når rammerne for replanlægning af GD1 er på plads, vil risikologgen igen blive opdateret og lagt til grund 
for præsentation af de væsentligste risici i dette cover.  
 
Risikoen vedr. replanlægning, kvalitetsforbedringer af adresser, hændelsesfordeling og til dels love, regler 
og aftaler vil formentlig blive håndteret under pkt. 3, mens risikoen vedrørende test- og kvalitetsarbejdet 
formentlig bliver håndteret under pkt. 9.  
 

  

Deadline

asap

dec-13

Risici og opmærksomhedspunkter

Med udgangspunkt i ”GD1-GD2-GD7 - Analyse af kritiske 

afhængigheder” kan det med stor sikkerhed konstateres 

at idriftsættelsen af GD1 må udskydes med mindst 6 

måneder. Hvis det skal lykkes at begrænse udskydelsen til 

6 måneder skal der asap træffes en koordineret 

beslutning om at GD7 fremrykker idriftsættelse af 

Datafordeleren med 6 måneder, at Datafordeleren 

beskrives på en måde, der lever op til GD1´s behov og 

udgør et sikkert grundlag for kravspecificeringen i GD1, at 

GD1 replanlægges mhp. at begrænse forsinkelsen til 6 

måneder, at GD1/MBBL får mulighed for at afholde 

konsulentudgifter for 0,4 mio.kr., at GD1/MBBL får tilført 

1,5 mio. kr. til aflønning af program-/projektledelse i 6 

måneder samt at problemstillingen omkring test og 

kvalitetsarbejdet løses ved ansættelse af en test- og 

kvalitetsmanager i programperioden.

Replanlægning pga. Datafordelerens forsinkelse: 

Datafordeleren er forsinket 12 måneder, hvilket har konsekvenser for GD1, 

- fordi datafordeleren så ikke er til stede på det tidspunkt GD 1 har behov ift. gældende planer 

- fordi datafordeleren ikke er beskrevet i en form, tekniske og organisatorisk, som kan lægges til 

grund for GD1´s kravspecificering mm., hvilket medfører usikkerhed og merarbejde.

Der arbejdes på at begrænse virkningen for GD1, så konsekvensen bliver mindre end de 12 

måneder som datafordeleren er forsinket.

Der afklares i december 2013 om der kan findes en model, 

hvor placeringen ved Tinglysningsretten fastholdes. 

Alternativt skal Ejerfortegnelsen etableres i tilknytning til 

et andet grunddataregister. Der er som beredskab 

udarbejdet en tentativ plan, som sikrer at 

systemudviklingen kan fortsætte og den alternative 

placeringen af Ejerfortegnelsen besluttes i 2. kvartal 2014.

Korrigerende handling

Ejerfortegnelsen: Det er konstateret, at de oprindelige forvaltningsmæssige forudsætninger for 

placering af Ejerfortegnelsen i tilknytning til Tinglysningsretten ikke holder. Domstolsstyrelsen er 

ved at afklare om der kan findes en anden model, hvor placeringen ved Tinglysningsretten 

fastholdes. 



 

asap

dec-13

1. kvartal 2014

Love, regler og aftaler: Der store tekniske fokus, der indtil videre har været i 

grunddataprogrammet, udgør en risiko for at de forvaltningsmæssige problemstillinger ikke får 

tilstrækkelig opmærksomhed især fordi tilpasninger kan være tidskrævende. Det gælder især ift. 

lov- og regelgrundlaget for samspillet mellem grunddataregistrene og for det forvaltnings- og 

aftalemæssige grundlag for samspillet med Datafordeleren.

Der skal sættes fokus på at identificere de 

forvaltningsmæssige problemstillinger for det 

nødvendige samspil mellem grunddataregistrene og 

Datafordeleren, således at det kan indarbejdes rettidigt i 

aftaler, planer mm.

Etablering af hændelsesfordeling: Efter aftale baserer GD1 sig på etableringen af en 

hændelsesfordeler i regi af GD7. Som opfølgning på ”GD1-GD2-GD7 - Analyse af kritiske 

afhængigheder” er det nu oplyst fra GD7´s side at dette vurderes at være væsentligt risikofyldt, da 

der er en række uafklarede forhold om, hvordan metoden i praksis implementeres, herunder 

fælles standarder, fælles rammearkitektur og specifikation af fælles infrastrukturkomponenter. 

Hvis denne risiko er reel, truer det delprogrammets gennemførelse.

Test- og kvalitetsarbejdet: Ifm. arbejdet med mål- og løsningsarkitekturen er det konstateret, at 

der ikke er indregnet tilstrækkelige ressourcer og tid til tværgående test og kvalitetssikring i 

programperioden. Dette fremgår af delprogrammets teststrategi, som er godkendt af 

styregruppen. Der skal findes en løsning så test og kvalitetssikringen kan gennemføres i det 

nødvendige omfang.

DIGST afklarer om det fortsat er forsvarligt, at udvikle og 

investere i tillid til at der etableres en hændelsesfordeler 

i overensstemmelse med planer og behov.

Der er behov for at ansætte en test- og kvalitetsmanager i 

programperioden, som varetager opgaverne på tværs af 

GD1 og GD2. En sådan ressourceperson vurderes at være 

et af de bedste tiltag, der kan gøres i bestræbelserne på at 

håndtere de tværgående risici i delprogrammerne. En 

ansættelse forudsætter, at der kan tilvejebringes 

ressourcer for en treårig ansættelse svarende til 2,25 

mio.kr.


