
Bilag 16: Risikoanalyse for delprogram: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata 

Sandsynlig Optimistisk Pessimistisk

1

Budgetlov: 

Det er ikke muligt at foretage de 

nødvendige justeringer af budgettet iht. 

implementeringsplanen pga. 

budgetlovens begrænsninger ift. at 

overføre midler mellem budgetår. 
20-02-2013 Organisation Gennemførsel 4 4 16

Programledelsen gør grunddataprogrammet 

opmærksom på sagen og opfordrer til en 

fælles metodik. Forhandlinger indledes med 

finansministeriet via DIGST.

1 4 4 N/A N/A N/A Høj Mindskes Nej Programleder Behandles

2

Økonomisk råderum på 

programniveau for snævert:

Der kommer flere og ikke-budgetterede 

opgaver, som skal håndteres på 

programniveau. 

15-05-2013 Organisation Gennemførsel 3 3 9

Afhængig af karakteren af nye 

programmæssige opgaver, vil 

programledelsen søge en løsning, som evt. 

vil involvere bistand fra andre 

aftaleparterne. I den yderste konsekvens 

kan det blive nødvendigt at foretage en 

prioritering af programledelsens opgaver.
3 2 6 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Programleder Overvåges

3

Et eller flere af projekterne kan ikke 

gennemføres inden for det aftalte 

budget:

Hvis indkommende tilbud ikke kan holdes 

inden for budgettet kan de forsinke 

igangsættelsen af den udbudte 

entreprise. 

15-05-2013 Organisation Gennemførsel 2 3 6

Der er i implementeringsplanen indlagt 

milepæle i forbindelse med gennemførelse 

af udbud. Der rapportes til styregruppen om 

de tidsmæssige og økonomiske 

konsekvenser af afgivne tilbud. Dette kan 

betyde at der skal findes alternative 

løsninger, herunder justering af 

projekternes scope.
2 2 4 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej 

Programleder/ 

styregruppe Overvåges

4

Nye administrative forudsætninger:  

Der er sket udvidelser/ændringer i de 

administrative forudsætninger/processer, 

som ikke har været indarbejdet i 

arbejdsplanerne for delprogrammet. 

Dermed er der ikke afsat tid og 

ressourcer hertil i det grundlag, som er 

politisk besluttet. 
06-03-2013 Organisation Gennemførsel 3 3 9

Programledelsen er i dialog med 

grunddatasekretariatet vedr. afhjælpende 

tiltag. Det er besluttet at udskyde 

udarbejdelsen af orienterende aktstykke til 

FIU, til efter risikovurderingen er 

gennemført.

2 2 4 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Programleder Behandles

5

Overbelastning af nøglepersoner i 

programsekretariatet:

Delprogrammets nøglepersoner 

overbelastes og kan ikke i nødvendigt 

omfang løfte de relevante opgaver. 15-04-2013 Organisation Gennemførsel 3 3 9

Nøglepersoner søges aflastet og støttet af 

konsulent/kollega, gennem skrappere 

prioritering. 

2 2 4 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej Søren Rude Overvåges

6

Tab af viden og kompetencer:

 Der opstår tab af viden og kompetencer 

ved at nøglepersoner ikke længere er til 

rådighed for program og/eller projekter.

10-04-2013 Organisation Gennemførsel 3 3 9

Sikre at resultater og planer er 

veldokumenterede og følger fælles 

standarder, så det er lettere for en ny 

person at overtage opgaven. 

2 1 2 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Programleder Behandles

7

Deltagelse i fælles aktiviteter: 

Delprogrammets parter (deltagende 

myndigheder) har ikke mulighed for at 

indgå i projektsamarbejdet på de vilkår, 

som ligger til grund for aftalen om GD1.

01-02-2013 Organisation Gennemførsel 2 3 6

Programledelsen har fokus på sagen og 

kontakter parterne hvis problemet opstår. 

Det kan blive nødvendigt at flytte opgaver 

mellem parterne.

Iøvrigt tilrettelægger Programledelsen 

fælles aktiviteter så parterne ikke bebyrdes 

unødigt, men kan koncentrere sig om at 

udføre egne aktviteter
1 1 1 N/A N/A N/A Lille Mindskes Nej Programleder Overvåges

8

Parternes prioritering af ressourcer: 

En eller flere af delprogrammets parter, 

dvs. deltagende myndigheder, foretager 

interne ændringer i prioriteringen, 

således at der mangler ressourcer og 

kapacitet til at gennemføre det/de 

projekter som myndigheden har ansvaret 

for. Eksempelvis kan der opstå en 

situation, hvor parterne prioriterer egne 

behov og i mindre grad tilgodeser 

hensynet til dataanvenderne. Det kan 

f.eks. indebære en risiko for at de 

primære dataanvendere (kommunerne 

og SKAT) ikke kan gennemføre 

ejendomsbeskatningsopgaverne.

10-04-2013 Organisation Gennemførsel 3 3 9

Delprogrammet fastlægger på et tidligt 

tidspunkt parternes forpligtelser, opgaver og 

milepæle i en tilstrækkelig præcis fælles 

implementeringsplan, jf. 

programstyringsdokumentet. Beslutning om 

ændring af implementeringsplanen træffes 

af styregruppen. 

Programledelsen overvåger programmets 

fremdrift og "lytter" efter organisatoriske 

risici. Programledelsen søger at opretholde 

en god, tillidsfuld  "programkultur", med 

faciliteterende opfølgning frem for en 

kontrol-baseret.

1 3 3 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Styregruppen Overvåges
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9

Projekternes produkter forsinkes eller 

leveres ikke i den aftalte kvalitet: 

Projekternes indbyrdes afhængigheder 

ift. at modtage og anvende data eller 

andre produkter leveret af et andet 

projekt gør såvel projekterne som 

programmet sårbar overfor leverancer, 

som af den ene eller anden grund ikke 

overholder specifikationerne. Dette kan 

betyde forsinkelser af både projekt og 

program og dårligere kvalitet . Hvis det 

ikke er muligt at udbedre kvalitetsbristen, 

kan det give kaskadeeffekter. 

15-04-2013 Interessenter Gennemførsel 3 4 12

Implementeringsplanen og de bagved 

liggender bilag beskriver tilstrækkeligt 

præcist de produkter, arbejdspakker og 

afhængigheder, som de enkelte projekter er 

ansvarlige for. Programstyringen overvåger 

planens overholdelse. Implementeringsplan 

har indbygget buffer på 3 måneder (ikke 

disponeret tid), hvilket indebærer en vis 

robusthed overfor forsinkelser.

Test- og kvalitetsstrategien bestemmer, at 

projekternes leverancer kvalitetssikres i tre 

faser af implementeringsforløbet: 1: 

Specifikationstests; 2: Systemstest; 3: 

Forretningstests i paralleldriftsfasen. QA af 

produktkvaliteten er centrale elementer i 

disse tests. 
2 2 4 N/A N/A N/A Høj Mindskes

Håndteres i 

delprogrammets 

Test- og 

kvalitetsstrategi Programleder Overvåges

10

Samarbejdsaftalen vedr. 

Ejerfortegnelsen: 

Det kan vise sig, at det bliver 

vanskeligere end antaget at håndtere den 

delte projektledelse omkring specifikation 

og implementering af  Ejerfortegnelsen i 

tilknytning til Tingbogen. Udover at dette 

vil skabe vanskeligere samarbejdsvilkår 

mellem TLR og MBBL, men også i 

forhold til KL og SKAT.

06-03-2013 Organisation Gennemførsel 2 2 4

Parterne bag samarbejdsaftalen er enige 

om at om, at der på nogle af områderne er 

behov for uddybende bilag til 

samarbejdsaftalen. Dette omfatter 

udarbejdelse af detaljerede beskrivelser af 

hvordan TLR’s opgaver med 

Ejerfortegnelsen, herunder samarbejdet 

med KL og SKAT, samt opgaverne hvor der 

er samarbejde med Matriklen, skal 

håndteres fremover. Arbejdet med at 

præcisere samarbejdsaftalen påbegyndes i 

juni 2013. 1 2 2 N/A N/A N/A Lille Øges Nej 

Programleder/ 

styregruppe Lukket

11

Forsinkelse af datavasken:

1. Datavasken er mere omfattende og 

kræver flere ressourcer end antaget.

2. De medvirkende kan ikke medvirke i 

det krævede omfang.

3. Datavasken kan ikke gennemføres 

inden for projektets økonomi.

Konsekvensen af hver af de tre 

hændelse bliver at datavasken 

forsinkes/udskydes eller gennemføres i 

reduceret kvalitet/omfang.

06-03-2013 Teknisk løsning Gennemførsel 2 4 8

Der er gennemført et pilotprojekt for 

datavask, som danner grundlag for 

udarbejdelse af en fælles strategi for 

dataharmonisering og -migreringsstrategi. 

Denne strategi er under udarbejdelse og vil 

være klar i juni 2013. Strategien vil 

detaljeret beskriv de medvirkendes roller og 

ansvar i forhold til datavaskens 

gennemførelse. Desuden vil strategien 

indeholde en detaljeret aktivitetsplan, som 

alignes med den fælles 

implementeringsplan. Datavaskens 

fremdrift overvåges af programledelsen.  
2 2 4 N/A N/A N/A Lille Øges Nej GST Lukket

12

Lovgivning: 

Delprogrammets parter får ikke rettidigt 

koordineret og igangsat den nødvendige 

følgelovgivning (BBR, GST, JM, SKAT 

mv.), hvorfor delprogrammets realisering 

forsinkes eller udskydes.

10-04-2013 Interessenter Gennemførsel 3 3 9

Programledelsen anerkender den særlige 

kompleksitet og "uberegnelighed" der er i 

lovgivningsprocessen. I løbet af 2013 

etableres en arbejdspakke med en 

ansvarlig, som skal koordinere og sikre at 

lovgivningsinitiativerne hos respektive 

myndigheder planlægges og 

implementeres.
2 2 4 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej Programleder Behandles

13

Paralleldrift kan ikke afsluttes: 

Paralleldriftsperioden kan ikke afsluttes 

som planlagt, fordi eksisterende  

kommunale forretningssytemer, der 

anvender ESR ikke kan udfases, på 

grund af ?. Det betyder, at gevinsterne 

der er knyttet til at kommunerne henter 

data i grunddataregistrene (Matriklen, 

BBR og Ejerfortegnelsen) 

udebliver/udskydes
15-04-2013 Organisation Gennemførsel 3 2 6

Udfasning af gamle systemer er indarbejdet 

i implementeringsplanen. Programledelsen 

overvåger planens fremdrift. 

Implementeringsplan og business case er 

robust overfor forsinkelser af en vis 

størrelse.

2 2 4 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Programleder Overvåges

14

IT-leverandører:

Flere it-produkter som projekterne skal 

levere er afhængig af samme 

leverandør(er), hvorfor der opstår 

flaskehalsproblemer og forsinkelser, som 

betyder at delprogrammets realisering 

forsinkes.
15-04-2013 Leverandører Gennemførsel 2 2 4

Eventuele risici kortlægges og evt. 

forbehold for leverandørernes kapacitet 

indarbejdes i projekternes udbudsmateriale.  

2 1 2 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Styregruppen Behandles

15

Kommunale ressorcer: 

Kommunerne allokerer ikke de 

nødvendige ressourcer til på det rigtige 

tidspunkt at deltage i tværgående test, 

hvorfor delprogrammets realisering 

forsinkes eller får et dårligere resultat.
15-04-2013 Interessenter Gennemførsel 2 4 8

Når delprogrammets testplaner, jf. test- og 

kvalitetsstrategi, har afdækket behovet for 

kommunernes medvirken indenfor de 

fastsatte testperioder kommunikeres dette 

ud af programledelsen og KL. 

1 3 3 N/A N/A N/A Høj Mindskes Nej

KL & 

Programleder Behandles



16

Ejendomsvurderingen og 

ejendomsbeskatning kan ikke 

gennemføres helt eller delvist på 

grunddata distribueret på tre 

forskellige systemer (BBR, Matrikel og 

Ejerfortegnelse):

Det værst tænkelige scenarium vil være, 

at der ikke kan beregnes og opkræves 

ejendomssskatter, herunder 

ejendomsværdiskat, udfra ejendoms- og 

bygningsdata hentet i datafordeleren.

15-05-2013 Organisation Gennemførsel 1 4 4

Implementeringen er planlagt gennemført, 

så der også sker en opdatering af ESR ift. 

planlagte datamodelændringer. Ligeledes 

vil ESR løbende overgå til at modtage 

ajourføringer fra grunddataregistrene via 

datafordeleren. Dermed er der til stadighed 

er en fall-back mulighed til ESR.

1 1 1 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Programleder Overvåges

17

Delprogram 2: 

Adressedataprogrammet (GD1) og de 

nødvendige komponenter derfra 

forsinkes eller udskydes (opsplitningen af 

BBR i en adresse- og bygningsboligdel), 

hvorved nærværende delprograms 

realisering af BBR v2.0 forsinkes

15-04-2013 Organisation Gennemførsel 1 4 4

Delprogrammet udtrykker sine forventning 

til GD2 i implementeringsplanen og 

identificerer kritiske afhængigheder. 

Delprogrammet følger GD2s 

implementering nøje mhp. tidligt at kunne 

gøre opmærksom på evt. forsinkelser og 

konsekvenserne heraf overfor 

grunddatabestyrelsen. Om nødvendigt 

overvejes det at etablere 

overgangsløsninger. 1 2 2 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Styregruppen Overvåges

18

Datafordelerens drift: Delprogram 7, 

datafordeleren (GD7) kan ikke levere den 

nødvendige driftstabilitet og oppetid, 

hvorfor de forventede gevinster ved 

realiseringen af nærværende delprogram 

forsinkes eller reduceres.

15-04-2013 Organisation Realisering 2 3 6

Delprogrammet formulerer klare krav til 

datafordelerens driftsstabilitet og oppetid og 

indgår i en tæt dialog med GD7 om dette. 

Delprogrammet specificerer sine services 

således, at de kan driftes andre steder end i 

datafordeleren, hvis denne ikke kan levere 

den ønskede kvalitet og stabilitet.

1 3 3 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej Styregruppen Overvåges

19

Datafordelerens implementering, 

SIMPEL forsinkelse: Delprogram 7, 

datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt 

implementere de nødvendige services 

(BBR2.0, Matrikel, Ejerfortegnelse, 

AWS5.0)  hvorved nærværende 

delprograms realisering forsinkes i en 

KORTERE periode.

15-05-2013 Organisation Gennemførsel 4 3 12

Delprogrammet vil indgå i en tæt dialog 

med GD7 således at 

implementeringsplanerne for GD1 og GD7 

kan afstemmes og koordineres. Ved en 

simpel forsinkelse forstås at forsinkelsen 

kan imødegås med enkle 

afværgeforanstaltninger i en kortere 

periode, fx fortsat drift af eksisterende 

systemer (fx OIS, AWS og kortforsyningen). 

Delprogrammet vil ved en simpel 

forsinkelse grundlæggende skulle sikre, at 

der sker en koordineret parallelforskydning 

af implementeringsplanerne for alle 

programmets projekter.

4 1 4 N/A N/A N/A Lille Uændret

Ja - Som følge af 

den høje 

sandsynlighed 

har GD1 og GD7 

allerede haft en 

drøftelse heraf 

og aftalt at 

risikoen for 

forsinkelse af 

datafordelen 

analyseres 

nærmere, når 

GD7 til efteråret 

2013 har et 

bedre grundlag 

for at revurdere 

implementerings

planen. Dette vil 

være tidsnok til 

at aftale evt. 

koorigerende 

handlinger i GD1 Programleder Behandles

20

Datafordelerens implementering, 

KOMPLEKS forsinkelse: Delprogram 7, 

datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt 

implementere de nødvendige services 

(BBR, Matrikel, Ejerfortegnelse, AWS 

5.0,)  hvorved nærværende delprograms 

realisering forsinkes i en længere periode 

og services skal etableres udenfor 

datafordeleren. 

15-05-2013 Organisation Gennemførsel 3 4 12

Delprogrammet vil indgå i en tæt dialog 

med GD7 således at 

implementeringsplanerne for GD1 og GD7 

kan afstemmes og koordineres. Ved en 

kompleks forsinkelse forstås at forsinkelsen 

udover fortsat drift af eksisterende systemer 

(fx OIS, AWS og kortforsyningen) kræver 

afværgeforanstaltninger, hvor der udvikles 

funktionalitet mm. udenfor 

datafordelermiljøet.  Delprogrammet vil ved 

en kompleks forsinkelse skulle sikre at der 

udvikles erstatningsfunktionalitet i 

tilknytning til eksisterende systemer. Dette 

indebærer at alle program- og 

projektdokumenter bliver revideret ud fra de 

alternative forudsætninger, således at de 

faglige, tidsmæssige og økonomiske 

forhold er fuldt belyst og koordineret.

3 2 6 N/A N/A N/A Lille Uændret

Ja - Som følge af 

den høje 

sandsynlighed 

har GD1 og GD7 

allerede haft en 

drøftelse heraf 

og aftalt at 

risikoen for 

forsinkelse af 

datafordelen 

analyseres 

nærmere, når 

GD7 til efteråret 

2013 har et 

bedre grundlag 

for at revurdere 

implementerings

planen. Dette vil 

være tidsnok til 

at aftale evt. 

koorigerende 

handlinger i GD1. Programleder Behandles



21

Gevinstrealisering hos private aktører:

De private aktører får ikke planlagt 

tilpasningen af egne forretningssystemer 

til den fremtidige struktur for 

ejendomsdata. Dermed kan de ikke 

drage fordel af at datakvaliteten er 

forbedret og at data er blevet lettere 

tilgængelige.

15-05-2013 Organisation Gennemførsel 2 3 6

Delprogrammet er opmærksom på 

nødvendigheden af på et tidligt tidspunkt at 

igangsætte kommunikationsindsatsen i 

forhold til de mange anvendere af 

ejendomsdata og andre interessenter. 

Styregruppen vil udarbejde en 

kommunikationsplan for hvordan forskellige 

niveauer af dataanvendere informeres. 

Endvidere er der planlagt etabeleret et 

interessentforum - med ekstern deltagelse - 

for kommunikation af konkrete tekniske og 

administrative problemstillinger.
1 2 2 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Programleder Behandles

22

Kritisk presseomtale:

Der opstår kritisk omtale i pressen af 

delprogrammet og dets resultater. For 

eksempel vedr.  

manglende entydighed på identifikationen 

og registreringen af visse typer fast 

ejendom eller resultatet af datavasken.

15-04-2013 Interessenter Gennemførsel 2 2 4

I overensstemmelse med 

kommunikationsplanen tilrettelægges 

målrettes de informationsinitiativer og der 

etableres et presseberedskab. Der sikres 

politisk opbakning til programmet ved at de 

positive virkninger ved programmets 

realisering fremhæves, herunder at de 

positive effekter er blivende, mens gener og 

ulemper er forbigående.

1 1 1 N/A N/A N/A Lille Uændret

Kommunikations

plan med 

presseberedskab 

udarbejdes

Programleder/ 

Styregruppe Behandles


