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Projekt-
udgifter

Tidsplan
Leverance/ 

kvalitet
Effektiviserings-

gevinster
Kvalitetsløfts-

gevinster
Højeste 
score

Fast-
sat

Over-
skredet

A. Delprogrammets interne forhold

A1
GD1/2-

sekretariat

Delprogramledelse
n er nød til at bruge 
tid på opgaver 
udenfor 
planer/budget, som 
ikke bidrager til 
fremdrift på de 
forretningsmæssig
e områder

Delprogramledels
en håndterer ikke 
forretningsmæssig
e problemstillinger 
i tilstrækkelig grad

Visse opgaverne 
forberedes og 
gennemføres 

ikke, således at 
leverancer ikke 
er rettidige og i 
rette kvalitet.

Projektets 
tilrettelæggelse

Indtraf 5 2 3 3 15
Programbølg

e 1
Nej Ja

Delprogramled
er

Delprogra
mejer

Programeje
r

X X

A2
GD1/2-

sekretariat

Udbud (BBR, DAR 
og 
Ejerfortegnelsen) 
gennemføres ikke 
som planlagt

Det er ikke muligt 
at indgå kontrakt 

rettidigt

Registerprojekter
ne bliver 

forsinket med 
mulig 

kaskadeeffekt for 
hele 

grunddatprogram
met

Markedsafklaring og 
teknisk løsning

Risiko 2 4 5 5 10
Programbølg

e 1
Ja Nej

Projektledelse 
MBBL/Kombit 
fsva. BBR og 

DAR. 
Projektledelse 

GST fsva. 
Ejerfortegnelse

n.

Projektejer
Projektstyre

gruppe
X

A3
GD1/2-

sekretariat

Det tværgående 
testarbejde er ikke 
med i de 
oprindelige planer 
og budgetter 

Der allokeres ikke 
ressourcer til test

Testarbejdet kan 
ikke 

gennemføres  og 
dele af 

leverancer virker 
ikke

Projektets 
tilrettelæggelse

Risiko 2 -2 5 5 10
Programbølg

e 1
Nej Nej

Delprogramled
else GD1 og 

GD2

Programej
er

Programstyr
egruppe

X

A4
GD1/2-

sekretariat

Manglende tidlige 
kvalitetssikring 
som planlagt

 indbyrdes 
inkonsistente i 

leverancer

Der kommer 
tilbageløb i 

projekter/delprog
ram med mulig 

kaskadeeffekt for 
hele 

grunddatprogram
met

Forretningsmæssige 
forhold

Risiko 3 2 3 3 9
Programbølg

e 1
Nej Nej

Delprogramled
else

Programej
er

Programstyr
egruppe

X

A5
GD1/2-

sekretariat

Manglende  
løbende opdatering 
af planer og 
dokumentation

reduceret 
mulighed for 

delprogramstyring

Der kommer 
tilbageløb i 

projekter/delprog
ram med mulig 

kaskadeeffekt for 
hele 

grunddatprogram
met

Projektets 
tilrettelæggelse

Risiko 3 2 3 3 9
Programbølg

e 1
Nej Ja

Delprogramled
else

Programej
er

Programstyr
egruppe

X

A6
GD1/2-

sekretariat

De kommende 
anvendere er ikke 
tilstrækkelig 
informeret om 
delprogrammet

Anvendere bliver 
usikre på værdien 

af 
grunddataprogram

met 

Anvenderne 
venter med at 
tilslutte sig de 

nye 
distributionsløsni

nger

Interessenter Risiko 2 1 3 3 6
Programbølg

e 2
Nej Nej

Delprogramled
else

Programej
er

Programstyr
egruppe

X
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A7
GD1/2-

sekretariat

Mange 
projekter/levenranc
er med indbyrdes 
afhængigheder 
giver betydelig 
statistiks 
sandsynlighed for 
en eller flere 
forsinkelser 

Leverancemilepæl
e bliver 

overskredet
Forsinkelse

Projektets 
tilrettelæggelse

Risiko 3 3 3 9
Programbølg

e 1
Ja Nej

Delprogramled
else

Programej
er

Programstyr
egruppe

X

A8 GD2
KMD har overset 

tekniske 
udfordringer

Opsplitning af 
BBR  forsinkes

Tidsplan 
forsinkes (DAR 

1.0)
2

A9 GD2

Ny 
adressebekendtgør
else kommer ikke 
rettidig ( 
kommunerne har 
ikke hjemmel til at 
gå ud over den 
nuværende 
ikrafttrædelsesdato 
(1. februar 2016))

Kommunerne kan 
ikke nå at 

færdiggøre 
suppleringsopgav

ern inden 
idriftsættelsen hos 

CPR, CVR, mv. 

Virksomheder og 
personer, der 
ikke har fået 

suppleret 
adresser vil 

skulle henvende 
sig til 

kommunerne 
(øget 

adressesagsbeh
andling)

Risiko 3 2 3 3 4 4 4 12
Programbølg

e 1

A10 GD2

Mangler  i 
udførelsen af den 
kommunale 
suppleringsopgave

 idriftsættelsen 
hos CPR, CVR 
mv.forsinkes 

Tidsplan 
forsinkes

Risiko 4 3 3 4 4 4 4 16
Programbølg

e 1

A11 GD2
Idriftsættelsen hos 
CPR, CVR mv. 
forsinkes

Virksomheder og 
personer kan 

fortsat tilmelde sig 
på autoriserede 

adresser

Der vil komme 
flere opgaver i 

suppleringsopga
ven

A12 GD2

Ingen ressourcer 
afsat i SKAT til at 

løfte SKATs 
opgaver i GD2

Risiko for at SKAT 
ikke udvikler 

løsning afstemt 
med DST og CVR 

i tid

Idriftsættelse af 
CVR, DST og 
SKAT kan ikke 

ske

Risiko

B. Delprogrammets eksterne forhold

B1
GD1/2-

sekretariat

Grundlaget for 
samarbejdet med 

GD7 ufuldstændigt 
(mangler på 

indsigt, 
organisering, tid, 
ressourcer mm.)

GD7 leverer ikke 
iht. 

delprogrammets 
forretningsbehov 

(tjenester, 
metadata, 

hændelsesbesked
er, opdatering, 

sikkerhed, 
kommunikation til 
datanavendere). 
Delprogrammet 
levere ikke iht. 
GD7s behov (fx 

DLS).

Ibrugtagningen 
af 

grunddataprogra
mmets forsinkes 
og/eller lever ikke 

op til scope.

Forretningsmæssige 
forhold

Risiko 4 3 4 4 16
Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 
GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programstyr
egruppe

X X

B2
GD1/2-

sekretariat

GD7s 
implementeringspla

n stemmer ikke 
overens med 

delprogrammets.

GD7 og 
delprogrammet 

leverer ikke 
rettidigt og/eller i 
rette til kvalitet til 

hinanden.

Der opstår 
forsinkelse og 

tilbageløb.

Projektets 
tilrettelæggelse

Risiko 4 3 4 4 16
Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 
GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programstyr
egruppe

X

B3
GD1/2-

sekretariat

GD7 
designes/bygges 
ikke fleksibelt nok 
til at kunne 
håndtere 
delprogrammets 
behov 
(funktionalitets-, 
styrings- og 
forvaltningsmæssig
t) 

Delprogrammets 
planer kan ikke 
gennemføres eller 
udskydes til 
senere versioner 
af DAF.

Delprogrammets 
scope og 

gevinstrealiserin
g reduceres.

Forretningsmæssige 
forhold

Risiko 3 3 3 3 9
Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 
GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programstyr
egruppe

X

B4
GD1/2-

sekretariat

manglende overblik 
over tids- og 

ressourceforbrug 
ifm etablering af 

Dataleverancespec
ifikationer

Projekterne 
udfylder ikke DLS 

til tiden

Der opstår 
forsinkelse 

Projektets 
tilrettelæggelse

Risiko



B5
GD1/2-

sekretariat

Grundlaget for 
samarbejdet med 

GD8 ufuldstændigt 
(mangler på 

indsigt, 
organisering, tid, 
ressourcer mm.)

GD8 leverer ikke 
iht. 

delprogrammets 
forretningsbehov. 
Delprogrammet 
levere ikke iht. 
GD8s behov.

Der opstår 
forsinkelse og 

tilbageløb.

Forretningsmæssige 
forhold

Risiko 4 3 4 4 16
Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 
GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programstyr
egruppe

X X

B6 GD2
Plan for GeoDKs 
etablering på DAF 
ikke kendt 

FOT er ikke 
rettidig tilstede på 
DAF

Tværgående test 
kan ikke 

gennemføres 
rettidigt

Forretningsmæssige 
forhold

Risiko 2 1 3 3 6
Programbølg

e 1
Nej Nej GD7

Programstyr
egruppe

C. Delprogrammets ressourcer/kompetencer

C1
GD1/2-

sekretariat

Delprogrammets 
budget er ikke 
opdateret ift. 
forsinkelser og nye 
opgaver siden forår 
2013

Delprogrammets 
budget bliver ikke 
opdateret ift. 
implementeringspl
anen ved 
revisionen af 
business casen i 
foråret 2015

Væsentlige dele 
af 

delprogrammet 
kan ikke 

gennemføres.

Forretningsmæssige 
forhold

Risiko 2 -2 5 5 10
Programbølg

e 1
Ja Nej Projektejerne

Projektejer
ne

Programstyr
egruppe

X X

D. Governance

D1
GD1/2-

sekretariat

Manglende 
koordinerede 
operationelle 

implementeringspla
ner for alle 

delprogrammer og 
GDS (især mellem 
GD1 ,GD2, GD7 og 

GD8)

Dialogen mellem 
delprogrammer er 

ineffektiv, 
tidskrævede og 

upræcis. 
Manifesterer sig 

bl.a. som sen 
afklaring/beslutnin

g ift. 
forretningsmæssig

e behov og 
ressourcemæssig

e problemer.

Leverancer 
kommer på 

forkert tidspunkt, 
i en ikke aftalt 
og/eller ringere 

kvalitet.

Projektets 
tilrettelæggelse

Indtraf 5 2 5 5 25 Programbølge 1 Ja Ja GDS/PK/GDB Nej
Programstyr

egruppe
X


