
Projektnummer:

Kommentarer Forklaring

En grundig vurdering af mulighederne for opdeling af projektet 

giver mindre risiko.

Er der foretaget  et estimat af 

leverandørens/leverandørernes pris ved 

løsningsudvikling/etablering/ 

implementering m.v. (en SHOULD-cost 

beregning)? 

Estimat af leverandørens/ 

leverandørernes pris

Er det vurderet, om projektet med fordel 

kunne opdeles i flere projekter jf. princip 4 

for statslige it-projekter?

Håndteres som et projekt, med 

forskellige arbejdspakker med stor 

indbyrdes afhængigheder, - hver med 

sin forretningsansvarlige leder, - 

rapporterenede til Projektledelsen 

bestående af Peter Snedker og Peter 

Knudsen

Der er i forbindelse med udfærdigelsen 

af Business Casen lavet et 

omkostniningsestimat, som er behæftet 

med usikkerhed.

1.2

Ministerområde:

1.3

 

Kritikalitet for myndigheden

Hvor kritisk er projektet for myndigheden 

eller andre myndigheders virke? (uddyb 

evt. i kommentarfeltet)

Bilag 2: Risikotjekliste til statens IT-projektråd

Samlede omkostninger i kroner
Hvad er de samlede projektomkostninger 

(jf. Budgetvejledning 2011)? 
1.1

Ansvarligt direktionsmedlem:

Godkendt af:

Projektleder:

Udfyldt af (kontaktperson):

Projektnavn:

Institution:

Projektets kompleksitet:

Projektejer:

Opdeling i mindre projekter

1.4

1. Økonomi og forretningsmæssige forhold

Validér om at alle nødvendige spørgsmål er besvaret, 

inden spørgeskemaet tilbagesendes 

til kontakt@itprojektraad.dk

Valideringen betyder ikke, at du får en risikoscoreværdi. 

Den sikrer blot, at alle felter er udfyldt.

Her skal angives i hvilken, og i hvor høj grad, det påtænkte system 

vil kunne medføre uønskede konsekvenser for den understøttede 

del af forretningens opretholdelse, f.eks. ved ukomplette data, 

systemfejl, datakorrumpering og nedbrud. Ved høj kritikalitet kan 

forretningen ikke varetages. Ved mellem kritikalitet kan 

forretningen varetages men med store negative konsekvenser for 

myndigheden. Ved lav kritikalitet vil det påvirke omdømme og 

være til gene for myndigheden. Høj kritikalitet medfører høj 

risiko.

Kritikaliteten at være "Høj", - da 

programmets samlede registre skal 

danne grundlag for udskrivning af 

ejendomsskatter og en udfasning af ESR

Ved et projekts samlede omkostninger menes alle udgifter frem 

til it-projektet tages i brug og overgår til drift, herunder internt 

medgåede lønomkostninger og øvrige interne ressourcer. 

Driftsomkostninger medregnes således ikke i de samlede 

omkostninger. Projekter under 10 mio kr. skal ikke risikovurderes. 

Projekter over 60 mio. kr. vil som udgangspunkt være 

højrisikoprojekter.

Her skal angives, om der er lavet et estimat af, hvad prisen for 

kontrakten med leverandørerne forventes at blive. Manglende 

estimering betyder højere risiko.

Skemaet til udregning af projekters kompleksitet findes i arket 'Projektets kompleksitet'  

Svar på de 12 spørgsmål i skemaet, så udregnes den gennemsnitlige kompleksitet 

og overføres til indtastningsfeltet til venstre.

Geodatstyrelsen

Projektledere: Peter Snedker & Peter Knudsen

Peter Snedker (72 54 55 97) / Peter Knudsen (72 54 55 20)

Pia Dahl Højgaard (72 54 51 45)

Matriklens udvidelse: Ny matrikel med tidlig registrering, Bygninger på fremmed grund og ejerlejligh

(Udfyldes af it-projektrådets sekretariat)

Søren Reeberg Nielsen (72 54 57 65)

Pia Dahl Højgaard

Miljøministeriet

2,7

Ja, dette er vurderet af uvildig part uden for 
organisationen

Ja, dette er vurderet af det øverste it-governance 
organ i organisationen

Ja, dette er vurderet med projektejeren

Ja, dette er vurderet af 
projektgruppen/projektlederen

Nej, dette er ikke vurderet



Her skal angives, om projektet kræver ændringer af andre 

systemer, som ligger udenfor projektets kompetence, samt i 

hvilken grad. Des større omlægning des højere risiko.

Projektet er en vigtig del af delprogram 

1 vedrørende Ejendomsdata, - og der vil 

ske væsentlige omlægninger af 

Matrikel, Tingbog, BBR,  ESR samt evt. 

systemer hos brugere offentlige som 

private.

Da den nye Matrikel, både vil få nye 

processer omkring indberetning, 

myndighedsgodkendelse og at 

registreringer i den nye Matrikel også 

fremover skal omfatte tidlig registrering 

(præmatrikel), bygninger på fremmed 

grund samt ejerlejligheder, vil der ske 

en større omlægning / udvidelse af 

processer.

Krav om anvendelse har sammenhæng til gevinstrealisering, da 

det kan være med til at sikre det antal brugere til systemet, som 

er forudsat i business casen. Er der ikke taget stilling til krav om 

anvendelse, giver det højere risiko.

Der vil senere blive udarbejdet den 

nødvendige deltaljerede implemen-

teringsplan i samarbejde med relevante 

interessenter.

Der skal foreligge en gevinstrealiseringsplan for, at projektet kan 

risikovurderes. Her skal angives i hvilket omfang 

gevinstrealiseringsplanen er udarbejdet i samarbejde med 

forretningen, som skal realisere gevinsterne ved projektet. Jo 

højere grad af accept og involvering fra forretningen, jo lavere 

risiko.  

Landindspektører, kommunale 

myndigheder og sagsbehandlere i GST.

Gevinstrealiseringsplan er inkluderet i 

BC for delprogram-1 i grunddata-

programmet.

En detaljeret plan for implementering forventes at bestå af plan 

for forandringsledelse, uddannelse og kommunikation. Der 

spørges ikke til, om planer er udarbejdet på nuværende 

tidspunkt, men om udarbejdelsen indgår i projektplanen. 

Risikoen øges, såfremt der ikke er planlagt 

implementeringsaktiviteter, da disse er nøglen til i sidste ende at 

sikre realiseringen af business casen. 

I hvilket omfang vil projektets 

gennemførsel kræve omlægning af andre 

systemer? (nævn evt. hvilke i 

kommentarfeltet)

Omlægning af 

forretningsprocesser

I hvilket omfang vil projektets 

gennemførsel kræve omlægning af 

regelgrundlag? (nævn evt. hvilke i 

kommentarfeltet)

I hvilket omfang vil projektets 

gennemførsel føre til omlægning af 

forretningsprocesser? (nævn evt. hvilke og 

om ændring er fundet sted i 

kommentarfeltet)

1.7 Omlægning af systemer

Krav om anvendelse
Er der krav om anvendelse af systemet, 

når det er idriftsat?

Omlægning af regelgrundlag

Kritikalitet for myndigheden

Hvor kritisk er projektet for myndigheden 

eller andre myndigheders virke? (uddyb 

evt. i kommentarfeltet)

1.6

1.8

I hvor høj grad er gevinstrealiseringsplan 

forankret i forretningen? (sæt 1-4 krydser) 

1.10

1.9 Gevinstrealisering

1.5

1.4

Her skal angives, om projektet vil føre til ændringer af processer 

samt i hvilken grad. Des større omlægning des højere risiko.

Der skal ske en udvidelse af 

regelgrundlaget, - ligesom der skal ske 

en vis lovmæssig tilpasning.

Her skal angives, om projektet for at det kan gennemføres kræver 

ændringer af regelgrundlag samt i hvilken grad. Des større 

omlægning, des højere risiko.

Her skal angives i hvilken, og i hvor høj grad, det påtænkte system 

vil kunne medføre uønskede konsekvenser for den understøttede 

del af forretningens opretholdelse, f.eks. ved ukomplette data, 

systemfejl, datakorrumpering og nedbrud. Ved høj kritikalitet kan 

forretningen ikke varetages. Ved mellem kritikalitet kan 

forretningen varetages men med store negative konsekvenser for 

myndigheden. Ved lav kritikalitet vil det påvirke omdømme og 

være til gene for myndigheden. Høj kritikalitet medfører høj 

risiko.

Kritikaliteten at være "Høj", - da 

programmets samlede registre skal 

danne grundlag for udskrivning af 

ejendomsskatter og en udfasning af ESR

Implementering tænkt ind fra 

starten 

I hvilket omfang er implementerings- og 

driftsaktiviteter allerede indarbejdet i 

scopet for projektet?

Ansvaret for de enkelte gevinstrealiseringsaktiviteter 
er klart placeret

Der er beskrevet metoder til opfølgning og måling 
på gevinstrealisering

Der foreligger en plan for realisering ift. hvert enkelt 
gevinstområde

Gevinstrealiseringsplanen er godkendt og accepteret 
af de enkelte gevinstejere
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Såfremt organisationen har kørt et eller 

flere projekter af sammenlignelig størrelse 

og kompleksitet, angiv da resultatet af det 

seneste projekt

2.5

Succes med lignende projekt

Krav til organisationens 

forandringsparathed
2.6

2.3

 Den erfaring organisationen har fra tidligere projekter, herunder 

om organisatione tidligere har gennemført lignende projekter og 

kommet i mål til tid, pris og med den forudsatte kvalitet, har 

betydning for risikoen i kommende projekter. Jo bedre resultater 

der tidligere er opnået eller jo bedre organisationen er til 

systematisk at opsamle erfaringer fra tidligere projekter, jo lavere 

risiko.

Vurdering af projektorganisationens erfaring og kompetence.  Jo 

større erfaring der er hos de forskellige projektdeltagere og jo 

flere tilsvarende projekter organisationen har gennemført, desto 

lavere risiko. 

2.4 Generel erfaring i projektet?

Har organisationen mange andre projekter 

i gang, som vil stille krav til 

forandringsparathed hos de samme 

medarbejdere?

2.1

GST ejer projektet og Praktiserende 

landinspektører er repræsenteret i 

styregruppe og reference gruppe.

Yderligere eksterne interessenter 

deltager i koordinering via 

Projektforum

Arbejdsprocesserne  i organisationen vil 

ikke ændres væsentligt.

Iflg. BC hentes gevinster hos eksterne 

parter.

 

Er der foretaget en analyse af 

forandringsparatheden i organisationen?

Hvor stor er organisationens erfaring med 

gennemførelse af it-projekter?

2. Organisations modenhed

Organisationens erfaringer med it-

projekter
2.2

Hvad er projektorganisationens erfaring 

med projekter? (Sæt mellem 0 og  5 

krydser). (Uddyb evt. afkrydsning i 

kommentarfeltet)

Repræsentation

I hvilket omfang er den/de ansvarlige for 

det berørte forretningsområde i 

organisationen eller eksternt udenfor 

organisationen repræsenteret i projektet? 

(Sæt mellem 0 og 6 krydser).

Analyse af forandringsparathed

Med "sammenlignelig kompleksitet" menes it-projekter af 

nogenlunde samme kompleksitet som det projekt, som skal 

risikovurderes (se feltet "Projektets kompleksitet" øverst i dette 

skema). Anvend eventuelt en kopi af arket "Projektets 

kompleksitet" på tidligere projekter og anvend dem ved 

sammenligningen. Jo flere projekter organisationen har 

gennemført tidligere med samme kompleksitet, jo lavere risiko.

Her angives om kunden/forretningen er repræsenteret i 

projektet. Jo tættere forretningen er på det pågældende projekt, 

jo lavere risiko. 

Angiv omfanget af en eventuel analyse af forandringsparatheden. 

En detaljeret analyse giver lavere risiko for projektet.

Såfremt organisationen har flere projekter i gang, som stiller krav 

til medarbejderns forandringsparathed, vil det øge risikoen for 

alle projekter.

Ingen omlægning

Er projektejer

Er projektdeltager

Sidder i styregruppen

Sidder i referencegruppen

Er projektsponsor

Andet - Angiv i kommentarfeltet

Har flertallet af medlemmerne i styregruppen  
erfaring fra lignende projekter?

Har projektejer erfaring fra lignende projekter?

Har flertallet af projektdeltagere erfaring fra 
lignende projekter?

Har eksterne rådgivere erfaring fra lignende 
projekter?

Har ansvarligt direktionsmedlem (eller sponsor) 
erfaring fra lignende projekter?

4

1

Antal it-projekter der igangsættes 
årligt i organisationen (sidste 5 års 
gennemsnit)

Antal projekter af sammenlignelig 
kompleksitet organisationen har 
gennemført de seneste 5 år

Projektnavn: miniMAKS

Gevinster indfriet iht. oprindelig business case

Økonomi overholdt iht. oprindelig business 
case

Oprindelig tidsplan overholdt

Al funktionalitet leveret iht. krav og kvalitetsmål

Organisationen har systematisk opsamlet 
erfaring fra projektet til brug for næste projekt



Angiv projektlederens 

projektledelsesmæssige uddannelse (Sæt 

mellem 0 og 6 krydser). 

Ressourcer til forandringsledelse

Krav til organisationens 

forandringsparathed

Projektlederens erfaring

i måneder

Projektlederens uddannelse2.8

2.6

Ved måneder som projektleder angives det antal måneder 

indenfor de sidste 5 år, hvor projektlederen har været 

projektleder. Har projektlederen været på orlov forlænges de 5 år 

tilsvarende. Jo større erfaring projektlederen har jo lavere risiko.

Gælder begge PL

Projektet er bemandet med 2 

projektledere.

Ene PL:

 dokumenteret via afkrydsning.

Anden PL:

Gennemførelse af intern 

projektlederuddannelse i KMS i 1999 og 

intern PL uddannerlse i COWI i 2009.

Under andet angiv anden projektlederuddannelse eller eventuel 

programledercertificering som MSP.

Vurdering af projektlederens formelle projektlederuddannelse. Jo 

højere uddannelsesniveau, desto lavere risiko.

2.9

2.7

Har organisationen mange andre projekter 

i gang, som vil stille krav til 

forandringsparathed hos de samme 

medarbejdere?

Såfremt der er fokus på forandringsledelse i form af en business 

change manager eller andre ressourcer mindskes projektets 

samlede risiko.

Har projektet afsat ressourcer til 

forandringsledelse?

Angiv hvor mange måneder 

projektlederen de sidste 5 år har fungeret 

som projektleder

Såfremt organisationen har flere projekter i gang, som stiller krav 

til medarbejderns forandringsparathed, vil det øge risikoen for 

alle projekter.

IPMA certificering (angiv niveau og årstal)

PRINCE2 certificering (angiv niveau og 
årstal)

Anden certificering eller projektlederuddannelse  
(angiv i kommentarfelt)

Bevis for uddannelse i den fællesstatslige it-
projektmodel (angiv årstal)

PMI certificering.  

MSP certificering

CAPM

Årstal: 

Niveau: 

Årstal: 

Niveau: 

1997

B

Årstal: 

Årstal: 

Niveau: 

2006

Foundat



Projektlederens erfaring

i måneder

Ved måneder som projektleder angives det antal måneder 

indenfor de sidste 5 år, hvor projektlederen har været 

projektleder. Har projektlederen været på orlov forlænges de 5 år 

tilsvarende. Jo større erfaring projektlederen har jo lavere risiko.

Gælder begge PL

Ved antal projektdeltagere angives det antal projektdeltagere, 

som deltog aktivt i projektet i mere end halvdelen af deres tid og 

som projektlederen var daglig leder for. Projektdeltagerne kan 

både være interne og eksterne. Vælg det mest komplekse 

projekt.  Jo større erfaring med ledelse jo lavere risiko.

Jo flere kritiske kompetencer, der er til stede i organisationen og 

allokeret til projektet, jo lavere risiko. Kritiske kompetencer kan 

f.eks. være teknisk viden om teknologien, arkitektur, test eller 

faglig viden om genstandsfelt. Tilføj evt. yderligere kritiske 

kompetencer og deres tilgængelighed i kommentarfeltet.  

2.9

Kritiske kompetencer i projektet

Projektlederens erfaring med 

omkostningstunge projekter

Angiv antallet af projektdeltagerne i det 

mest komplekse projekt, som 

projektlederen har ledet indenfor de 

sidste 5 år

2.10

2.11

2.12

Nævn de 3 mest kritiske kompetencer for 

projektet ud over projektledelse og angiv 

tilgængelighed for hver af disse

Projektlederens erfaring 

i forhold til ledelse

Ved projektets samlede budget menes alle udgifter frem til it-

projektet tages i brug og overgår til drift, herunder internt 

medgåede lønomkostninger og øvrige interne ressourcer. 

Driftsomkostninger medregnes ikke. Jo større erfaring med 

omkostningstunge projekter jo lavere risiko.

Angiv hvor mange måneder 

projektlederen de sidste 5 år har fungeret 

som projektleder

Tidligere erfaring med 

projekter/programmer større end 50+ 

mio. kr.
Angiv budgetstørrelsen for det mest 

komplekse projekt, som projektlederen 

har ledet indenfor de sidste 5 år

Matrikulær kompetence

Gen. IT kompetencer

Udbudskompetence

Kompetence 1

Kompetence 2:

Kompetence 3:
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Her vurderes, om der sigtes mod at anvende uafprøvet teknologi 

og i hvilket omfang teknologien er tidligere afprøvet ift. ønskede 

skala for anvendelse. Uafprøvet teknologi medfører højere risiko. 

Angiv eventuelt i kommentarfeltet, om om der primært er tale 

om uafprøvet i skala eller uafprøvet i forhold til teknologi.

Jo større mulighed der er for genanvendelse af egne eller andres 

komponenter, jo mindre vil risikoen i projektet være. Ved 

besvarelsen af spørgsmålet anvendes listen over fællesoffentlige 

og fællesstatslige komponenter/systemer på 

http://www.itprojektraad.dk/Risikovurdering/Noedvendig-

information/Faellesoffentlig-infrastruktur

3.1 Teknologiens velafprøvethed?

Er det vurderet, om projektet med fordel 

kan genanvende egne eller andre 

institutioners komponenter, herunder 

fællesoffentlige eller fællesstatslige 

komponenter? (Hvis ja eller delvist, angiv i 

kommentarfeltet, hvilke komponenter der 

er tale om). 

3.2

3. Teknisk løsning

Hvor velafprøvet er den ønskede teknologi 

i forhold til anvendelsesområdet samt den 

skala som teknologien ønskes anvendt i? 

Genanvendelse af komponenter

En stor del af det eksisterende 

sagsbehandlingssystem miniMAKS, vil 

blive genanvendt, - men udbygges til at 

kunne håndtere tidlig registrering og 

bygninger på fremmed grund - samt 

ejerlejligheder
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Her angives om leverandørerne i markedet kender til 

kundens/institutionens forretningsområde og den ydelse der 

efterspørges. Det vil sige om leverandørerne tidligere har leveret 

ligende løsninger eller arbejdet med lignende målgrupper. Jo 

mere kendskab markedet har, jo mere forventes risikoen at blive. 

En stor del af projektet (estimeret 30%) 

er allokeret til Datavask/ migrering af 

data fra Tingbog, ESR og BBR.

Primære grænseflader er dels internt 

mellem indberetning, godkendelse og 

miniMAKS, - og eksternt til den nye 

Datafordeler.

Jo større mulighed der er for genanvendelse af egne eller andres 

komponenter, jo mindre vil risikoen i projektet være. Ved 

besvarelsen af spørgsmålet anvendes listen over fællesoffentlige 

og fællesstatslige komponenter/systemer på 

http://www.itprojektraad.dk/Risikovurdering/Noedvendig-

information/Faellesoffentlig-infrastruktur

Et eksempel på integration kan være integration til CVR. Antallet 

af integration til andre systemer øger risikoen.

Med konvertering menes konvertering og/eller migrering af data. 

Konvertering af data øger risikoen.

Tæt kobling mellem forretningens behov og den tekniske løsning 

nedbringer risici i projekterne. 

Det er erfaringen, at implementering af et standardsystem 

indebærer færre risici end det gør i 100% nyudvikling. Her skal 

svares på graden af standardisering i forhold til udvikling. 

Med "modul" menes et selvstændigt funktionalitetsområde som 

f.eks. debitorstyring eller business intelligence modul. Det kan 

også være tekniske moduler, f.eks. et scanningsmodul eller et 

rapportgenereringsmodul. 

Det er muligt at en kommende 

myndighedsgodkendelse kan baseres 

delvist på et evt. standardsystem.

En større del af løsningen er baseret på 

udvidelse af eksisterende miniMAKS.

4.1

3,5

3,7

Sikkerhedsaspekter

Migrering

Standardsystem

Integrationer

Er der foretaget afdækning af, hvorvidt 

markedet kan levere standardsystem i 

forhold til det ønskede 

anvendelsesområde, og i så fald hvordan?

Er det vurderet, om projektet med fordel 

kan genanvende egne eller andre 

institutioners komponenter, herunder 

fællesoffentlige eller fællesstatslige 

komponenter? (Hvis ja eller delvist, angiv i 

kommentarfeltet, hvilke komponenter der 

er tale om). 

3.2

Systemmoduler

4. Leverandør-, markeds- og kontraktforhold

Hvor stor er den tekniske kompleksitet i 

projektet med hensyn til migrering af 

data?

Er der taget stilling til, hvilke processer for 

sikkehed som er nødvendige i forbindelse 

med udvikling og drift?

Har potentielle leverandører kendskab til 

kundens kontekst, produceret lignende 

løsninger og/eller har arbejdet med 

lignende målgrupper? (Sæt gerne flere 

krydser ud for ja-kategorierne)

Leverandørkendskab (teknisk 

dialog)

Leverandørkendskab (kundens 

kontekst)

3,4

3,8

3.3

Hvor stor er den tekniske kompleksitet i 

projektet med hensyn til antallet af 

integrationer til andre systemer?

Er der foretaget en teknisk dialog med 

potentielle leverandører med henblik på 

at afklare, hvad leverandører kan og ikke 

kan i forhold til den forventede 

efterspørgsel?

Genanvendelse af komponenter

Hvor stor er den tekniske kompleksitet i 

projektet med hensyn til antallet af 

moduler i løsningen?

3,6

4.2

I hvor høj grad er forretningens behov 

indarbejdet i forbindelse med design af 

den tekniske løsning?

Den Ny Matrikel er endnu ikke 

kravspecificeret, men baseres på 

ændringer i miniMAKS, som i høj grad 

har indarbejdet forretningens behov, 

hvilket også vil gælde kommende 

kravspecifikation af udvidelsen.

En stor del af det eksisterende 

sagsbehandlingssystem miniMAKS, vil 

blive genanvendt, - men udbygges til at 

kunne håndtere tidlig registrering og 

bygninger på fremmed grund - samt 

ejerlejligheder

Forretningsbehov

Her skal angives, om det er vurderet, om der eksempelvis er 

særlige krav til sikker kodning eller sikker drift i projektet. 

Manglende vurdering betyder højere risiko.

Der har på pakkerne indberetning, 

godkendelse og Datavask været 

gennemført foranalyser og 

Pilotprojekter.

Her angives, om der er foretaget en afklaring af, hvad 

leverandørerne på markedet kan levere af ydelser i forhold til, 

hvad det forventes at projektet efterspørger. Det vil sige om 

markedet kan levere den ydelse, som projektet efterspørger, eller 

om det skal udvikles fra bunden. Jo større kendskab markedet 

har, jo mere forventes risikoen at blive formindsket. 

Ja - kendskab til kundens kontekst

Vurderet for drift

Ikke vurderet
Vurderet for udvikling



Her angives om leverandørerne i markedet kender til 

kundens/institutionens forretningsområde og den ydelse der 

efterspørges. Det vil sige om leverandørerne tidligere har leveret 

ligende løsninger eller arbejdet med lignende målgrupper. Jo 

mere kendskab markedet har, jo mere forventes risikoen at blive. 

4.3

4.5

Videndeling med andre organisationer, der har været igennem 

samme type anskaffelsesforretning nedsætter risici i projektet.

Anskaffelser uden udbud samt anvendelse af eksisterende 

rammeaftaler forudsættes at give lavere risiko end et EU udbud. 

Angiv gerne hvilket kontraktgrundlag der forventes anvendt ved 

anskaffelsen. 

En udbudsstrategi er under 

udarbejdelse med henblik på udbud af 

flere løsningspakker i relation til den 

udvidede matrikel.

Forventes aflaret senest august 2013 

Samarbejde med Pia Dahl Højgaard / og 

Styregruppe

Anvendelse af flere leverandører inden for samme 

leveranceområde kan øge samarbejdsudfordringer og dermed 

øge risikoen. 

Allokerede ressourcer inhouse giver lavere risiko end hvis 

ressourcer er delt med andre eller må findes eksternt. Endvidere 

mindskes risikoen, hvis ressourcer/kompetencer er samlet i 

organisatorisk enhed, end hvis de er placeret decentralt i 

organisationen. 

Ja dette er vurderet ifbm 

myndighedsgodkendelse, med henblik 

på delvist at anvende 

standardløsninger.

Jo mere formarliseret iht. best practise 

leverandørstyringsprocesserne er, desto lavere risiko.

MIM definerer standardprocesser for 

leverandørstyring.

Der tilknyttes yderligere IT konsulenter, 

med henblik på QA/form/indhold af 

kravspecificering og 

udbudsforretninger.

Projektledelsen har erfaring med 

leverandørstyringEnsartede driftsprocesser

Udbudsstrategi

Råder organisationen og projektet over 

ressourcer med fokus på og erfaring med 

it-kontrakt- og leverandørstyring?

Er det undersøgt, om den funktionalitet, 

som skal anskaffes, er anskaffet af anden 

myndighed indenfor de seneste 3 år

4.7

4.6

4.4

Har potentielle leverandører kendskab til 

kundens kontekst, produceret lignende 

løsninger og/eller har arbejdet med 

lignende målgrupper? (Sæt gerne flere 

krydser ud for ja-kategorierne)

Leverandørkendskab (kundens 

kontekst)

Har organisationen implementeret 

ensartede processer (f.eks. ITIL) til 

kontrakt- og leverandørstyring?

Flerleverandørstrategi

Ensartede 

leverandørstyringsprocesser

Videndeling med andre 

myndigheder

Er der taget stilling til udbudsstrategien i 

projektet?

Er der planer om at anvende flere 

leverandører inden for samme 

leveranceområde? 

4.2

Afhænger af kvaliteten og validiteten af 

definerede snitflader, - afdækket i 

Løsningsarkitekturen, - med intention 

om meget klare grænseflader

Der har på pakkerne indberetning, 

godkendelse og Datavask været 

gennemført foranalyser og 

Pilotprojekter.
Ja - lignende løsninger

Ja, arbejdet med lignende målgrupper

Nej



Allokerede ressourcer inhouse giver lavere risiko end hvis 

ressourcer er delt med andre eller må findes eksternt. Endvidere 

mindskes risikoen, hvis ressourcer/kompetencer er samlet i 

organisatorisk enhed, end hvis de er placeret decentralt i 

organisationen. 

Der tilknyttes yderligere IT konsulenter, 

med henblik på QA/form/indhold af 

kravspecificering og 

udbudsforretninger.

Projektledelsen har erfaring med 

leverandørstyringEnsartede driftsprocesser

Råder organisationen og projektet over 

ressourcer med fokus på og erfaring med 

it-kontrakt- og leverandørstyring?

4.7



Kommentarer Forklaring

Med direkte interessenter forstås organisationer, ledere og 

grupper af medarbejdere, som vil skulle ændre adfærd som følge 

af projektet, eventuelt på basis af projektets interessentanalysen. 

Her angives hvor mange af disse der er aktivt involveret i 

projektet. Bør tage udgangspunkt i projektets interessentanalyse

Processer er veldokumenterede

Hvem er slutbrugerne? Angiv type og 

forventede antal. Hvis der er flere  

forskellige slutbrugere angives i 

kommentarfeltet, hvem der er primære og 

sekundære. (Sæt mellem 0 og 4 krydser).

5.1

Interessenternes forudsigelighed

Udrulningsstrategi5.5

Afhængighed til andre interne og 

eksterne projekter

Antal interessenter

I hvilket omfang er projektet afhængig af 

andre interne/eksterne projekters 

gennemførsel? 

5.4

Hvem er slutbrugerne?

Hvor mange direkte interessenter er der 

for projektet?

Hvor forudsigelige er interessenterne?

5.3

5.2

5.6

Her angives om projektet/organisationen påtænker at stille 

ressourcer til rådighed for at sikre implementeringen af 

løsningen, eller om det er op til de kommende brugere/kunder 

selv at tage løsningen i brug samt om der bliver fulgt op på, om 

implementeringen er gået, som den skulle. Risikoen er større, når 

det er op til brugerne/kunderne selv at tage løsningen i brug.

Påtænker projektet at stille ressourcer til 

rådighed for at sikre implementeringen, 

eller er det op til de fremtidige kunder 

selv at implementere løsningen? 

Er ejerskabet til projektet fordelt på flere 

institutioner, f.eks. i forbindelse med et 

fællesoffentligt projekt? 

Hvilken udrulningsstrategi ligner mest 

projektets udrulningsstrategi?

5. Interessenter og slutbrugere

Her skal angives, hvilke slutbrugere der særligt påvirkes af 

projektet. Jo flere grupper, desto højere risiko.

Data udstilles til mange offentlige og 

private organisationer, - samt potentielt 

til borgere, - men dette vil udelukkende 

ske gennem den nye Datafordeler.

Her angives, hvor mange organisationer og samarbejdspartnere, 

der er sponsorer eller ansvarlige for projektets udførelse. Jo flere, 

jo større vil risikoen ofte være. Hvis ja, beskriv kort 

governancestruktur i kommentarfelt. 

Projektet er en del af delprogram-1, - 

der omfatter interessenter som DIGST, 

MBBL, DMST, TLR, SKAT, KL.

Her angives om dette projekt er en forudsætning for, at eller flere 

andre interne projekter og/eller systemer kan realisere deres 

business case, eller om der findes andre interne projekter og/eller 

systemer, som skal realiseres, før næværende projekt kan 

realisere sin egen business case. Flere afhængigheder øger 

risikoen.

Med forudsigelighed tænkes primært i forhold til deres 

reaktioner i forhold til projektet, hvor stor uforudsigelighed øger 

risikoen. Her angives hvor forudsigelige parterne er. Bør tage 

udgangspunkt i projektets interessentanalyse.

Projektet er en forudsætning for at ESR 

kan nedlægges, - samt for at 

delprogram-1 kan realiseres.

Er afhængig af Ejerfortegnelse,

 BBR 2.0, Datafordeler og delprogram-2 

(adresser)

Her angives, hvilken udrulningsstrategi projektet baseres på. 

Pilotprojekter og løbende udrulning mindsker risikoen.

Det er en forudsætning at den 

nødvendige datavask er gennemført, 

før projektet rulles ud.

Da der er store systemmæssige 

afhængigheder mellem Indberetning, 

Godkendelse og miniMAKS systemerne 

i den nye matrikel, vil det være 

uhensigtsmæssigt at implementere 

disse individuelt.

Ejerskab

5.7 Implementeringsstrategi

Andre offentlige institutioner eller organisationer.

Private organisationer eller virksomheder.

Offentligheden, fx. borgere. 

Interne medarbejdere.

222

pers.Antal: 20

stk.Antal: 98

stk.Antal: 60

pers.Antal:

Sekventiel udrulning for alle dele - B rulles 
ikke ud før A er færdigudrullet. 
Start med pilotprojektet eller sekventiel 
udrulning, derefter big bang for resten
Big bang som pilotprojekt for en begrænset del af 
organisationen 

Big bang for hele projektet - alt går i luften på 
samme tid



Her angives om projektet har aftalt med forretningen at følge op 

på implementeringen, enten i form af afrapportering, 

videnoverdragelse eller direkte involvering. Ingen opfølgning øger 

risikoen.

Er der aftalt en klar rollefordeling mellem 

projekt og forretningen efter endt 

gennemførselsfase?

Her angives om projektet/organisationen påtænker at stille 

ressourcer til rådighed for at sikre implementeringen af 

løsningen, eller om det er op til de kommende brugere/kunder 

selv at tage løsningen i brug samt om der bliver fulgt op på, om 

implementeringen er gået, som den skulle. Risikoen er større, når 

det er op til brugerne/kunderne selv at tage løsningen i brug.

Påtænker projektet at stille ressourcer til 

rådighed for at sikre implementeringen, 

eller er det op til de fremtidige kunder 

selv at implementere løsningen? 

5.8 Opfølgningsstrategi

5.7 Implementeringsstrategi




