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Opr. deadline: 

Nuv. deadline:

Deadline

2. kvartal 2013

3. kvartal 2013

Ultimo maj

Deadline Gennemført?

31.03.2013 Ja

15.06.2013

2. kvartal -13

3. kvartal -13

26/02-13 - 19/4-13 19/4-13-30/6-13

Samlet statusDelaftale 1, Effektiv Ejendomsforvaltning og Genbrug af Ejendomsdata

At sikre effektiv anvendelse og genbrug af ejendomsdata

Statusoverblik

3

Risici og opmærksomhedspunkter

Vedtagelse af programstyringsdokument, herunder programstruktur

Vedtagelse af Implementeringsplan for delaftalen

Tidsplan

Kritisk afvigelse

Ny deadline?

Hovedanalyse

Business case/

understøttelse af business case

Efter planEfter plan

Budget

Efter plan

31-12.2016

MBBL - Kirsten Elbo 

Der er ingen ændringer i forudsætninger

Budget & business case

Risici og opmærksomhedspunkter

IT-projektrådet har anbefalet at der i forlængelse af forelæggelsen for rådet, udarbejdes et orinterende 

aktstykke om delaftalen til Folketingets Finansudvalg.

MBBL og TLR har over en periode drøftet samarbejdsformen. 

Det er ifm. programmets styregruppemøde den 6. marts og 

Grunddatabestyrelsens møde den 11. april konstateret, at der er 

behov for at indgå en særlig aftale med TLR. Arbejdet er i gang, 

men der er risiko for at aftalen og heraf afledte opgaver ikke er 

på plads tids nok til at den kan indarbejdes i afleveringen til 

statens it-projektråd, som er planlagt til den 3. juni.

Budget: Holder budgettet?

19.04.2013 - 30.06.2013

31-12-2016

26.02.2013 - 19.04.2013

Business case: Ser forudsætningerne ud til at holde/understøtter I business casen som tiltænkt?

ja, Budget 20 13: DMST 1,1 mio. kr, GST 3,6 mio. kr., MBBL 4,1 mio. kr. 

Korrigerende handling

Risikoanalyse udarbejdes i forbindelse med forelæggelse for IT-Projektrådet 

Samarbejdet med Tinglysningsretten (TLR)

Udeståender i forhold til Implementeringsplan skal udarbejdes.

Implementeringsplan inkl. arbejdspakker, produkter og afhængigheder godkendes i styregruppen. 

Der udarbejdes test- og datavaskstrategi.

Materialet (Cover, opdateret programstyreingsdokument og BC, Risikoanalyse for delprogrammet, 

gevinstrealiseringsplan samt gevinstmålingsark) til risikovurdeirngen skal godkendes i Styregruppen 

forud for risikovurderingen.

Risikovurdering i statens IT-projektråd 2. kvartal 2013. 

Næste periodes  produkter

Som led i den fælles analyse er de 17 planlagte workshops afholdt.

Udkast til Implementeringsplan inkl. arbejdspakker, produkter og afhængigheder er 

udarbejdet, dog mangler der fortsat bidrag fra  MBBL, KL/KOMBIT og TLR.

Arbejdet er i gang mht udarbejdelse af materialet til risikovurderingen i Statens IT-projektråd.    

Orienterende aktstykke for Folketingets Finansudvalg

Milepæle 2013

Produkter i indeværende periode

Forelæggelse for IT- projektrådet med bidrag fra GST, DSST og MBBL


