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Væsentlige risici og emner 

Problem 

Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse 

forelægges styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet 

kræver styregruppens opmærksomhed.  

Baggrund 

Styregruppen har tidligere besluttet, at risici og emner omhandlende test beskrives 

og behandles under det faste, selvstændige dagsordenspunkt om test. For denne 

sag betyder det, at den kun indeholder kritiske emner, idet delprogrammets 

aktuelle kritiske risici alle omhandler test. De kritiske emner er drøftet på 

Projektforum d. 9. november. 

Status – kritiske emner 

 

ID Problem og konsekvens Status 

6 Der skal laves en plan for håndtering af paralleldrift 

af DAGI, DAR og CPR-Vej i perioden 1. januar 2017 

til 1. april 2017. Planen skal redegøre for roller og 

ansvar for alle involverede, og være udarbejdet og 

kommunikeret til kommunerne rettidigt ift. 

paralleldriftsperiodens igangsættelse. Opgaven er 

forankret hos programledelsen. 

Paralleldriftsperioden er udskudt et år som 

følge af den replanlagte test- og 

implementeringsplan for GD1/GD2. 

Processen for papiret er derfor sat på 

standby. Arbejdet forventes genoptaget primo 

2017. Papiret skal være godkendt af parterne 

primo 2. kvt. 2017. Udarbejdelse af plan 

igangsættes i 3. kvt. 2017 

13 Der skal indgås aftale med udbetalings-

myndighederne om håndtering af afledte 

konsekvenser som følge af korrektion af CPR-

adresser ifm. Datavask. Aftalen skal være indgået 

senest 3 måneder inden korrektion af CPR-adresser 

igangsættes i kommunerne. Pt. forventes dette 

igangsat pr. 1. oktober 2017. 

Der er møde mellem ATP, KL og GD2 den 22. 

november mhp. at drøfte håndtering af 

opgaven hos ATP og kommunerne. Herefter 

er det forventningen, at forståelsespapiret kan 

skrives færdigt og cleares mellem parterne i 

1. kvt. 2017.  
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15 Registrering af adresse ved tildeling af CVR-nr. til 

dødsboer kan ikke registreres via ERSTs 

registreringsløsning på virk.dk, men kun via SKATs 

ES. SKAT skal fremover anvende ERSTs 

indberetningssystem på virk.dk og det ser derfor ud 

til, at SKAT får udfordringer med tildeling af CVR-nr. 

til dødsboer.  

Status er uændret, da SKAT fortsat arbejder 

på en udredning af problematikken i 

samarbejde med ERST. Der er møde mellem 

SKAT og ERST på direktørniveau d. 22. 

november 2016, hvor det forventelig vil blive 

diskuteret.  

 

16 Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer 

skal så vidt muligt baseres på DAR-adresser.  

Det vil påvirke gevinstrealiseringen, hvis DAR-data 

ikke lægges til grund for fx ambulancekørsel.  

Der arbejdes fortsat på afdækning af 

opgaven. Suppleringsprojektets tilførte 

opgaver ifm. datavask har været prioriteret i 

perioden. Styregruppen orienteres derfor først 

på STG-møde i januar 17. 

17 De kommunale flytteløsninger skal baseres på 

adresser fra DAR. Der udestår en udredning af 

opgaven, herunder omfang og konsekvenser ved 

ikke at gøre noget.  

Sagen er i proces. Det er konstateret, at CSC 

er leverandør til alle kommuner. KL eller GD2 

retter henvendelse til CSC i november. 

18 Der skal udarbejdes en plan for datavask af 

bopælsadresser i CPR. 

Arbejdet med en detaljeret plan foreslås udsat 

som følge af, at CPR-datavask først 

igangsættes i 3.kvt. 2017 som følge af den 

senere ikrafttrædelse af adresseloven. 

Styregruppen forelægges plan 2. kvt. 2017. 

19 Der skal udarbejdes en plan for datavask af 

bopælsadresser i CVR 

Plan er forelagt Projektforum d. 9/11 2016 og 

forelægges GD2 styregruppen d. 17/11 2016. 

Løsning 

Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner. 

Procedure og Kommunikation 
Ikke relevant 


