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Risikovurdering af delprogram 2 og grunddataprogrammet i IT-projektrådet 

It-projekter over 10 mio. kr. skal forelægges Statens IT-projektråd, når de er færdige med 

analysefasen og inden de starter anskaffelsesfasen.   

I delprogram 2 indgår et it-projekt med projektudgifter på over 10 mio. kr. Det gælder projektet i 

MBBL vedr. nyt adresseregister i BBR, hvor projektudgifterne er på 25 mio. kr. Da dette projekt 

hænger sammen med en række af de øvrige projekter i delprogram 2, forelægges også materiale på 

delprogramniveau, således at IT-projektrådet har et oplyst grundlag for vurderingen.  

IT-projektrådet har anbefalet, at selve grunddataprogrammet risikovurderes. Efter drøftelser mellem 

sekretariatet for IT-projektrådet, DIGST og programsekretariatet er det blevet anbefalet, at 

grunddataprogrammet forlægges IT-projektrådet sammen med næste projekt, der skal 

risikovurderes. Dette er delprogram 2’s projekt vedr. nyt adresseregister i BBR.  

For delprogram 2 skal der udformes følgende til forelæggelsen for It-projektrådet: 

På programniveau - programsekretariat:  

 Cover 

 Programstyringsdokument 

 Fælles implementeringsplan 

 Risikoanalyse af delprogrammet 

 Business case for programmet 

 Gevinstrealiseringsplan 

 Gevinstmålinger 
 

MBBLs projekt ”Adresseregister” udformer: 

 PID (med alt hvad den indeholder) 

 Risikoanalyse 

 Risikotjekliste 

 Kvalitetsplan 

  NOTAT 

          
 Dato: 4. marts 2013  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3715  
 Sagsbehandler: THJ 
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Alle dokumenter udarbejdes jf. krav ift. risikovurdering i Statens IT-projektråd. 

Risikovurderingen for Grunddataprogrammet og delprogram 2 sker i slutningen af maj 2013. 

Dialogmødet mellem It-projektrådet, Grunddataprogrammet og delprogram 2 er berammet til den 

29. maj 2013. Til dialogmødet forventes det at MBBL og DIGTS (som rep. for grunddataprogrammet) 

deltager.  

Tidsplan for risikovurdering i It-projektrådet for delprogram 2: 

Dato Aktivitet Ansvar 

6. marts 2013 Orientering af styregruppen om plan for 
forelæggelse for It-projektrådet  

Programsekretariatet 

Marts-april 2013 Udarbejdelse af materiale til It-projektrådet Programsekretariatet, MBBL 

25. april 2013 Styregruppegodkendelse af 
implementeringsplan 

Programsekretariatet, 
styregruppen 

25. april 2013 Styregruppegodkendelse af orientering af 
Grunddatabestyrelsen vedr. forelæggelsen 
for It-projektrådet 

Programsekretariatet, 
styregruppen 

25. april 2013 Styregruppeforelæggelse af foreløbigt 
materiale til It-projektrådet 

Programsekretariatet 

25. april 2013 Styregruppeforelæggelse af foreløbigt 
materiale til It-projektrådet 

MBBL 

6. maj 2013  Orientering af Grunddatabestyrelsen vedr. 
forelæggelsen for It-projektrådet 

Programsekretariatet 

15. maj 2013* Styregruppeforelæggelse af endeligt 
materiale til It-projektrådet 

Programsekretariatet 

15. maj 2013* Styregruppeforelæggelse af endeligt 
materiale til It-projektrådet 

MBBL 

23. maj 2013 Fremsendelse af materiale til risikovurdering 
til It-projektrådet 

Programsekretariatet 

29. maj 2013 Dialogmøde vedr. risikovurdering med It-
projektrådet 

Programsekretariatet samt 
deltagelse ved direktion og 
styregruppe fra MBBL  

6. juni 2013  Resultatet af risikovurderingen modtages fra 
It-projektrådet 

 

20. juni 2013* Styregruppedrøftelse af resultatet af It-
projektrådets risikovurdering 

Programsekretariatet, 
styregruppen 

*under forudsætning af godkendelse af dato for styregruppemøde 

 

 

 

 

 

 


