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1. Læsevejledning og formål  

Formål  

Gevinstdiagrammet og de tilhørende gevinstprofiler skal give et samlet overblik over 
programmets gevinster og gevinstprofiler og vise, hvordan de enkelte gevinster kan 
opnås med afsæt i gennemførelse af programmets projekter.  

Ledelsesproduktet er et vigtigt styringsværktøj, der skal sikre løbende fokus på, at 
programmet gennemfører de rigtige projekter i forhold til de forventede gevinster. 

Ledelsesproduktet skal løbende holdes opdateret, så gevinster og gevinstprofiler er 
relevante og bidrager til at realisere programmets samlede vision og er i overens-
stemmelse med myndighedens strategiske mål og de konkrete målsætninger for 
programmet. 

Hvad 

I gevinstdiagrammet angives alle programmets gevinster og gevinstprofiler. Gevinst-
diagrammet udarbejdes i workshops, hvor programmets gevinster identificeres og 
kategoriseres. I vejledningen til dette ledelsesprodukt kan du finde yderligere vejled-
ning til, hvordan gevinstdiagram og gevinstprofiler udarbejdes, forklaringer af begre-
ber og sammenhæng til øvrige ledelsesprodukter i programmet.  

Indholdet i gevinstdiagrammet overføres til forudsætningsdiagrammet i program-
mets business case. Der er udarbejdet en særskilt vejledning til udarbejdelse af for-
udsætningsdiagrammet. 

Hvornår 

Dokumentet udarbejdes i fasen præcisering af program på baggrund af programmets 
fremtidsmodel og er et input til det samlede programpræciseringsdokument (PPD).  

Omfang  

Dokumentet bør som udgangspunkt maksimalt være på 2-5 sider samt 1-2 sider per 
gevinstprofil. 

 

2. Gevinster 

I dette afsnit indsættes et diagram, som angiver programmets centrale gevinster, og 
som viser, hvordan de hver især hænger sammen med projekternes leverancer og 
de forandringsevner, som leveres af projekterne. I gevinstdiagrammet angives føl-
gende kategorier, som det fremgår af figur 1 nedenfor: 

Målsætninger udtrykker de overordnede forretningsmål med at gennemføre pro-
grammet og skal hænge sammen med virksomhedens strategiske mål. 
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Gevinster er de målbare resultater, der kommer ud af at have gennemført pro-
grammet og forandringen. Business casen opdeler gevinster i effektiviseringsgevin-
ster og kvalitetsløftsgevinster. Effektiviseringsgevinster er økonomiske gevinster, der 
kan have en direkte effekt på en myndigheds budget, hvis de høstes. Kvalitetsløfts-
gevinster er gevinster, der enten forbedrer ikke-økonomiske parametre, såsom til-
fredshed, eller som trods, at de er økonomiske, ikke har en direkte effekt på en 
myndigheds budget, såsom økonomiske gevinster for erhvervslivet eller borgere.  

Gevinster kan også være negative. Det er resultater af programmet, som har en ne-
gativ økonomisk effekt og/eller en mindre tilfredshed. Eventuelle negative gevinster 
skal også fremgå i gevinstdiagrammet. 

Resultater er de forandringer, som kommer ud af programmet. Det er den nye til-
stand, som organisationen befinder sig i efter at have gennemført programmet og 
forandringen. 

Forandringsevner er summen af projektleverancer herunder gennemførte organi-
satoriske forandringsinitiativer, der tilsammen kan skabe de forventede resultater. 

Hvis der skal gennemføres organisatoriske forandringer i linjen udenfor programmets 
projekter, skal disse også beskrives.   

Leverancer er de ”produkter”, som kommer ud af projekterne. 

I store programmer kan der være behov for at udarbejde flere gevinstdiagrammer, 
så diagrammet ikke bliver for uoverskueligt. Er det tilfældet, indsættes alle dia-
grammerne. 

 

[Indsæt gevinstdiagram(er), som følger opbygningen og farvekoderne i figur 1]  

[Forklar sammenhængen mellem forandringsevne, resultater og gevinster] 

 

3. Gevinstprofiler 

I dette afsnit beskrives profilerne på hver af de centrale gevinster beskrevet i ge-

vinstdiagrammet.  

En gevinstprofil karakteriserer hver gevinst og beskriver, hvordan den enkelte ge-
vinst understøtter programmets målsætninger herunder, hvis der er tale om negative 
gevinster.  

Formålet med at beskrive profilen på hver gevinst er at få overblik over hver enkelt 
gevinst og de samlede gevinster og sikre, at gevinsterne ikke overlapper. 
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Hver enkelt gevinst fra gevinstdiagrammet i afsnit 2 indsættes i en tabel for sig. Op-
lysningerne i gevinstprofilerne bruges efterfølgende som input til at opbygge gevinst-
realiseringsplanen.  

Forandringsejeren er overordnet ansvarlig for, at gevinstprofiler udarbejdes for alle 
centrale gevinster samt, at gevinstprofiler løbende opdateres og valideres (se i øvrigt 
rollebeskrivelsen for forandringsejer). 

 

GD2 – Adresseprogrammet er baseret på tre grunddata-initiativer fra Den Fælles-
offentlige Digitaliseringsstrategi 2012-2015:  

• 10.2b Genbrug af adressedata 
• 10.1a Stedfæstede navne som grunddata 
• 10.1b Landinddelinger som grunddata 

Som forberedelse til beslutningen af grunddataprogrammet, blev der, for hvert af de 
tre initiativer, udarbejdet en business case efter den fællesoffentlige business case 
model. De gevinstprofiler, som er beskrevet i de følgende afsnit 3a, 3b og 3c, er ba-
seret på disse business cases. 

 
 

3.a – Gevinster knyttet til business case for Adresser 

Nedenstående gevinstprofiler G1 til G6 er baseret på business casen for initiativ 
10.2b ”Genbrug af adressedata”.  

Business casens elementer er dokumenteret i ”Læsevejledning og udvidet beskrivelse 

til BC forudsætningsdiagram”, april 2012, og med tilhørende talmateriale i ”10.2b BC 
regneark”. I gevinstprofilerne refererer betegnelsen ”BC2012” hertil. 

 

Gevinstprofil - Reduceret tidsforbrug  

til manuel indtastning og håndtering af fejl i adresser 

Gevinst ID G1 

[Jf. BC2012 gevinster G1 og G2 samt G1p og G2p]  

Gevinstbeskrivelse Myndigheder og virksomheder sparer tid på  

• manuel indtastning af adresseoplysninger i selvbetje-

ningsløsninger, fagsystemer og lignende applikationer, 

samt på 

• håndtering af fejlagtige eller mangelfuldt angivne adres-

seoplysninger i de pågældende løsninger.  

Gevinsten opstår når en myndighed eller en virksomhed skal etab-

lere en ny eller moderniseret løsning og, i stedet for at lade bruge-

ren indtaste adressen manuelt, anvender de adressetjenester som 

programmet tilbyder og som sikrer at adressen altid er valid.  

Bemærkning: Programmet stiller adressetjenester til rådighed 

således at enhver indberetningsløsning, fagsystem e.l. kan byg-



 

Den fællesstatslige programmodel 
Gevinstdiagram og gevinstprofiler Side 4 

ges/ombygges således at det anvender de autoritative adresser. 

Det kan fx via en standard ”adressevælger”, hvor den korrekte 

adresseoplysning vælges med få tastetryk. Udgør adressen borge-

rens bopæl, hhv. virksomhedens beliggenhed, vil hele adressen 

kunne hentes via CPR hhv. CVR, som ligeledes anvender program-

mets autoritative adresser. 

Gevinsten er baseret på input fra en lang række parter og kilder og 

dokumenteret i adresseinitiativets business case, april 2012. 

Ansvarlig forandringsejer for ge-

vinstrealisering 

Den pågældende myndighed eller virksomhed [Se note*] 

Ansvarlig gevinstejer for gevinstre-

alisering 

[Se note *] 

Bidrag til programmets målsæt-

ninger  

Gevinsten bidrager til at realisere programmets mål om et konse-

kvent genbrug af grunddata om adresser med henblik på at sikre 

et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital for-

valtning og et bidrag til konkurrencedygtighed, vækst og innovati-

on hos virksomhederne 

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt Estimeret til ca. 68 mio. kr./år efter 4 års indfasning (BC2012)  

[Note *] 

Gevinstenhed Tid (sparet) 

Hvem høster gevinsten [Se note *]  

Baseline  [Se note *] 

Udgifter til gevinstrealisering  N/A 

Resultater Programmet skal især have realiseret følgende resultater: 

• R1: Målrettet information om de nye muligheder er til rå-

dighed for It-udviklere, myndigheder og virksomheder 

• R2: Selvbetjenings-løsninger kan bruge autoritativ ”adres-

sevælger” i stedet for manuel indtastning 

• R8: De autoritative adressedata har en høj kvalitet og ak-

tualitet, med færre fejl og mangler 

• R9: Der er overensstemmelse mellem adressegrundlaget i 

CPR, CVR og BBR. 

I forbindelse med ibrugtagen af den nye løsning forudsættes det at 

myndigheden eller virksomheden herudover har sikret at: 

• Den pågældende it-løsning, som anvender adresser, er 

udviklet og idriftsat 

Forandringsinitiativer I forbindelse med at myndigheden/virksomheden tager den nye, 

adressebaserede løsning i brug, forudsættes det at arbejdsgange 

og organisation er tilpasset og at medarbejderne er uddannet og 
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informeret om ændringerne. Disse aktiviteter/resultater indgår 

ikke i programmet. 

Risici for gevinstrealisering [Se note *] 

Eksterne afhængigheder [Se note *] 

* Note: Eksempler på hvor og hvordan gevinsten kan realiseres samt evt. estimat af forretningseffekt, 

baseline mv. følger senere. 

 

Gevinstprofil - Reducerede etableringsudgifter  

til adressefunktionalitet i nye it-systemer 

Gevinst ID G2 

[Jf. BC2012 gevinster G3 samt G3p]  

Gevinstbeskrivelse Myndigheder og virksomheder får reducerede etableringsudgifter 

til etablering af adressefunktionalitet i nye eller ombyggede it-

systemer.  

Gevinsten opstår når en myndighed eller en virksomhed skal etab-

lere et ny eller moderniseret it-system og, i stedet for selv at etab-

lere systemets adressefunktionalitet ”fra bunden”, anvender de 

adressedata og -tjenester som programmet tilbyder.  

Bemærkning: Programmet stiller adressetjenester til rådighed 

således at enhver it-læsning nemt, effektivt og sikkert kan anven-

der de autoritative adresser og en række adressefunktioner. Det 

betyder at det pågældende it-system ikke behøver at etablere 

egen adressefunktionalitet, f.eks. til indberetning, søgning, lagring 

eller opdatering af adresseoplysninger.  

Såfremt it-løsningen har behov for en fuldstændig og konsolideret 

adressedatabase (dvs. en fuld kopi) vil denne kunne vedligeholdes 

og opdateres via programmets ”besked-tjenester”. Såfremt it-

løsningen alene har brug for adressen som en egenskab knyttet til 

de enkelte sagsobjekter e.l. vil initiativets søge- og opslagstjenster 

kunne anvendes til effektivt at finde frem til en korrekt adresse. Da 

initiativet på denne måde stiller adresserne til rådighed som en 

fællesoffentlig service, svarer gevinsterne til gevinstrene ved at 

anvende ”serviceorienteret arkitektur” (SOA).  

Gevinsten er baseret på input fra en lang række parter og kilder og 

dokumenteret i adresseinitiativets business case, april 2012. 

Ansvarlig forandringsejer for ge-

vinstrealisering 

Den pågældende myndighed eller virksomhed [Se note*] 

Ansvarlig gevinstejer for gevinstre-

alisering 

[Se note *] 

Bidrag til programmets målsæt- Gevinsten bidrager til at realisere programmets mål om et konse-
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ninger  kvent genbrug af grunddata om adresser med henblik på at sikre 

et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital for-

valtning og et bidrag til konkurrencedygtighed, vækst og innovati-

on hos virksomhederne 

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt Estimeret til i alt ca. 10 mio. kr./år efter 4 års indfasning (BC2012)  

[Note *] 

Gevinstenhed Tid (sparet) 

Hvem høster gevinsten [Se note *]  

Baseline  [Se note *] 

Udgifter til gevinstrealisering  N/A 

Resultater Programmet skal især have realiseret følgende resultater: 

• R1: Målrettet information om de nye muligheder er til rå-

dighed for It-udviklere, myndigheder og virksomheder  

• R2: Selvbetjenings-løsninger kan bruge autoritativ ”adres-

sevælger” i stedet for manuel indtastning 

• R3: It-løsninger kan bruge færdig adressefunktionalitet og 

-tjenester, i stedet for at etablere den selv 

• R8: De autoritative adressedata har en høj kvalitet og ak-

tualitet, med færre fejl og mangler 

• R9: Der er overensstemmelse mellem adressegrundlaget i 

CPR, CVR og BBR. 

I forbindelse med ibrugtagen af den nye løsning forudsættes det at 

myndigheden eller virksomheden herudover har sikret at: 

• Den pågældende it-løsning, som anvender adresser, er 

udviklet og idriftsat 

Forandringsinitiativer I forbindelse med at myndigheden/virksomheden tager den nye, 

adressebaserede løsning i brug, forudsættes det at arbejdsgange 

og organisation er tilpasset og at medarbejderne er uddannet og 

informeret om ændringerne. Disse aktiviteter/resultater indgår 

ikke i programmet. 

Risici for gevinstrealisering [Se note *] 

Eksterne afhængigheder [Se note *] 

* Note: Opdaterede eksempler på hvor gevinsten kan realiseres med estimat af forretningseffekt, baseline 

mv. følger senere. 

 

Gevinstprofil - Reducerede driftsudgifter  

for eksisterende og nye it-systemer som anvender adressedata 
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Gevinst ID G3 

[Jf. BC2012 gevinster G4-G8 samt G4p-G8p]  

Gevinstbeskrivelse Myndigheder og virksomheder får reducerede driftsudgifter til 

datahåndtering i forbindelse med eksisterende og nye it-systemer 

som anvender adressedata.  

Gevinsten opstår i forbindelse med drift og vedligeholdelse mv. af 

it-systemet såfremt et eller flere af nedenstående forhold gælder: 

• It-systemet er baseret på programmets adressetjenester, i 

stedet for at skulle vedligeholde egen adressefunktionali-

tet, fx i form af en lokal kopidatabase, som løbende skal 

opdateres. 

• It-systemet kan anvende programmets adressedata og 

tjenester gratis, i stedet for at skulle betale for løbende 

dataleverancer af adresser. 

• It-systemets lokale adressekopi opdateres automatisk 

fordi det anvender programmets system-til-system tjene-

ster, i stedet for at bruge tid på manuel dataopdateringer. 

• It-systemet anvender programmets adressedata som er af 

høj kvalitet og aktualitet, hvorfor behovet for at tilkøbe 

ekstra data, rette fejl og mangler i de lokale adressedata 

reduceres.  

• It-systemet er baseret på programmets datatjenester mv. 

som stiller oplysninger om nye/ændrede adresser til rå-

dighed digitalt, i stedet for at myndigheden eller virksom-

heden bruger tid på manuelt at eftersøge oplysningerne.  

Bemærkning: Programmet stiller adressetjenester til rådighed 

således at enhver it-løsning i den løbende drift nemt, effektivt og 

sikkert har adgang til de autoritative adresser og til en række 

adressefunktioner. Det betyder at det pågældende it-system ikke 

behøver at vedligeholde egen funktionalitet eller opdatere lokale 

adressedata. Såfremt systemet er baseret på en lokal adressekopi, 

vil denne tillige kunne opdateres automatisk.  

Programmets data og tjenester er gratis i modsætning til andre 

adresseløsninger. Det høje kvalitet og aktualitet af programmets 

adressedata betyder at behovet for at tilkøbe eller opgradere 

adressedata fra eksterne leverandører vil blive reduceret, ligesom 

behovet for at rette fejl og mangler vil være reduceret. Parter, som 

i dag bruger tid på manuelt at lede efter oplysninger om nye eller 

ændrede vejnavne og adresser, fx på hjemmesider eller via e-mail 

fra kommunerne, vil kunne tilgå disse oplysninger digitalt, fra én 

kilde.  

Gevinsten er baseret på input fra en lang række parter og kilder og 

dokumenteret i adresseinitiativets business case, april 2012. 

Ansvarlig forandringsejer for ge-

vinstrealisering 

Den pågældende myndighed eller virksomhed [Se note*] 
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Ansvarlig gevinstejer for gevinstre-

alisering 

[Se note *] 

Bidrag til programmets målsæt-

ninger  

Gevinsten bidrager til at realisere programmets mål om et konse-

kvent genbrug af grunddata om adresser med henblik på at sikre 

et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital for-

valtning og et bidrag til konkurrencedygtighed, vækst og innovati-

on hos virksomhederne 

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt Estimeret til ca. 29 mio. kr./år efter 4 års indfasning (BC2012)  

[Note *] 

Gevinstenhed Tid (sparet) 

Hvem høster gevinsten [Se note *]  

Baseline  [Se note *] 

Udgifter til gevinstrealisering  N/A 

Resultater Programmet skal især have realiseret følgende resultater: 

• R1: Målrettet information om de nye muligheder er til rå-

dighed for It-udviklere, myndigheder og virksomheder 

• R2: Selvbetjenings-løsninger kan bruge autoritativ ”adres-

sevælger” i stedet for manuel indtastning 

• R3: It-løsninger kan bruge færdig adressefunktionalitet/-

tjenester i stedet for at etablere den selv 

• R4: It-løsninger kan bruge autoritative adresser og-

tjenester og skal derfor ikke tilkøbe adressedata o.l. 

• R5: It-løsninger kan bruge adressetjenester og brugeren 

skal derfor ikke manuelt opdatere data 

• R6: It-løsninger kan bruge autoritative adresser og bruge-

ren skal derfor ikke håndtere fejl lokalt 

• R7: It-løsninger kan bruge tidlige adressedata og brugeren 

skal derfor ikke selv søge info om nye adresser 

• R8: De autoritative adressedata har en høj kvalitet og ak-

tualitet, med færre fejl og mangler 

• R9: Der er overensstemmelse mellem adressegrundlaget i 

CPR, CVR og BBR. 

I forbindelse med ibrugtagen af en evt. ny eller ændring af en eksi-

sterende løsning forudsættes det at myndigheden eller virksom-

heden herudover har sikret at: 

• Den pågældende løsning eller ændring, som anvender 

adresser, er udviklet og idriftsat 

Forandringsinitiativer I forbindelse med at myndigheden/virksomheden tager den nye 

eller ændrede, adressebaserede løsning i brug, forudsættes det at 

arbejdsgange og organisation er tilpasset og at medarbejderne er 

uddannet og informeret om ændringerne. Disse aktivite-
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ter/resultater indgår ikke i programmet. 

Risici for gevinstrealisering [Se note *] 

Eksterne afhængigheder [Se note *] 

* Note: Opdaterede eksempler på hvor gevinsten kan realiseres med estimat af forretningseffekt, baseline 

mv. følger senere. 

 

Gevinstprofil – Andre forretningsmæssige gevinster 

Gevinst ID G4 

[Jf. BC2012 gevinster G10 samt G10p-]  

Gevinstbeskrivelse Myndigheder og virksomheder kan optimere forretningsprocesser 

fx til sagsbehandling, kontrol, logistik eller transport, hvorved om-

kostningerne i form af tid og penge kan bringes ned. Inden for 

beredskabet kan tab af liv eller helbred reduceres i forhold til i dag.  

Eksempler på et optimeringspotentiale er fundet inden for:  

• Logistik, fx optimeret kørselsplanlægning ifm. skoletrans-

port, hjemmepleje, madudbringning, sygetransport og 

andre kørselsopgaver (kommuner, regioner).  

• Færre fejl ved fremmøde på en adresse, hvor virksomhed 

eller borger er fraflyttet ifm. kontrol og tilsyn (kommuner, 

stat). 

• Færre fejl i tilsagn, udbetalinger eller opkrævninger p.gr.a. 

ufuldstændige adresse- eller boligdata, som er vanskelige 

at rette tilbage (kommuner, regioner, stat).  

• Reduktion i manuel behandling af fejl og problemer som 

kunne have været afgjort automatisk, f.eks. i forbindelse 

med tværkommunal refusion af sociale ydelser   

• Færre fejl i beredskabet, herunder reduktion i kørsel til 

forkert, manglende eller upræcis adresse, herunder færre 

forsinkelser som har konsekvens for tilskadekomne.  

Gevinsten kan opstå i forbindelse med at en myndighed eller virk-

somhed indfører nye eller omlægger eksisterende forretningspro-

cesser, hvori de kvalitetsforbedrede adresser og adressetjenester 

indgår som en komponent, fx i forbindelse med indføring af nyt it.  

Gevinsten kan også vise sig ”spontant”, dvs. uden ændringer i 

processer eller it, alene fordi programmet forbedrer det adresse-

grundlag som allerede indgår i processen – og som programmet 

viderefører, men i forbedret form.  

Bemærkning: Interviews og dokumenterede cases har vist eksem-

pler på forbedringspotentialet, når det anvendte adressegrundlag 

forbedres, indeholder færre fejl og i øvrigt stemmer overens med 

andre forvaltningsdata.  

Når CPR, CVR og BBR anvender samme adressegrundlag vil en 
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række processer, fx inden for udbetalingsområdet, tilsyns- og kon-

trolopgaver, kørsel og kørselsplanlægning mv, kunne optimeres. 

Processer, der i dag alene anvender fx CPR data, vil i sig selv kunne 

mærke forbedringer, fordi programmet forbedrer CPR’s adresse-

grundlag. Tilsvarende vil alle forretningsprocesser som betjener sig 

af GPS-baserede navigationssystemer o.l. kunne drage nytte af 

programmets forbedring af adressegrundlaget med færre ”hvide 

pletter” mere præcise og aktuelle adressedata, adressens link til 

vejnettet mv.  

Gevinsten er baseret på input fra en lang række parter og kilder og 

dokumenteret i adresseinitiativets business case, april 2012. 

Ansvarlig forandringsejer for ge-

vinstrealisering 

Den pågældende myndighed eller virksomhed [Se note*] 

Ansvarlig gevinstejer for gevinstre-

alisering 

[Se note *] 

Bidrag til programmets målsæt-

ninger  

Gevinsten bidrager til at realisere programmets mål om et konse-

kvent genbrug af grunddata om adresser med henblik på at sikre 

et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital for-

valtning og et bidrag til konkurrencedygtighed, vækst og innovati-

on hos virksomhederne 

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt Estimeret til i alt ca. 144 mio. kr./år efter 4 års indfasning (BC2012)  

[Note *] 

Gevinstenhed Tid (sparet) 

Hvem høster gevinsten [Se note *]  

Baseline  [Se note *] 

Udgifter til gevinstrealisering  N/A 

Resultater Programmet skal især have realiseret følgende resultater: 

• R1: Målrettet information om de nye muligheder er til rå-

dighed for It-udviklere, myndigheder og virksomheder  

• R2: Selvbetjenings-løsninger kan bruge autoritativ ”adres-

sevælger” i stedet for manuel indtastning 

• R3: It-løsninger kan bruge færdig adressefunktionalitet/-

tjenester i stedet for at etablere den selv 

• R4: It-løsninger kan bruge autoritative adresser og-

tjenester og skal derfor ikke tilkøbe adressedata o.l. 

• R5: It-løsninger kan bruge adressetjenester og brugeren 

skal derfor ikke manuelt opdatere data 

• R6: It-løsninger kan bruge autoritative adresser og bruge-

ren skal derfor ikke håndtere fejl lokalt 

• R7: It-løsninger kan bruge tidlige adressedata og brugeren 

skal derfor ikke selv søge info om nye adresser 
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• R8: De autoritative adressedata har en høj kvalitet og ak-

tualitet, med færre fejl og mangler 

• R9: Der er overensstemmelse mellem adressegrundlaget i 

CPR, CVR og BBR. 

• R10: De autoritative adressedata anvendes i bilnaviga-

tionssystemer og regionalt beredskab/kørsel. 

I forbindelse med ibrugtagen af en evt. ny eller ændring af en eksi-

sterende løsning forudsættes det at myndigheden eller virksom-

heden herudover har sikret at: 

• Den pågældende løsning eller ændring, som anvender 

adresser, er udviklet og idriftsat 

Forandringsinitiativer I forbindelse med at myndigheden/virksomheden tager den nye 

eller ændrede, adressebaserede løsning i brug, forudsættes det at 

arbejdsgange og organisation er tilpasset og at medarbejderne er 

uddannet og informeret om ændringerne. Disse aktivite-

ter/resultater indgår ikke i programmet. 

Risici for gevinstrealisering [Se note *] 

Eksterne afhængigheder [Se note *] 

* Note: Opdaterede eksempler på hvor gevinsten kan realiseres med estimat af forretningseffekt, baseline 

mv. følger senere. 

 

Gevinstprofil – Øget tidsforbrug til  

kommunal myndighedsopgave og registrering af adresser  

Gevinst ID G5 

[Jf. BC2012 gevinster G30-G31]  

Gevinstbeskrivelse Programmet vil øge kravene til kommunens opgavevaretagelse 

som adressemyndighed, herunder til  

• Kvalitetssikring og behandling af et forventet større antal 

henvendelser, samt hurtigere rettelse af fejl og mangler 

• Nye regler for grundregistrering af adressedata i DAR, 

først og fremmest mhp forbedret aktualitet.  

Der er tale om en negativ gevinst. 

Bemærkning: Selv om programmet ikke ændrer kommunernes 

overordnede rolle og opgaveportefølje som adressemyndighed, vil 

det udvide kravene til opgaveløsningen. Eksempelvis vil der blive 

krav om at kommunen fastsætter og registrerer vejnavne og 

adresser tidligere end i dag, om løbende ajourføring af data, om 

større præcision i registreringen og om evt. fejl og mangler be-

handles og rettes hurtigt.  

De udvidede krav er dels afledt af initiativets mål om at opnå et 

udvidet og systematisk genbrug af de autoritative adressedata, 
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dvs. således at brugerkredsen udvides, hvorved antallet af hen-

vendelser vil øges, dels en følge af, at programmet skal levere en 

generel forbedring af kvaliteten af grunddata om adresser.  

Initiativets krav til kvalitet og aktualitet af data bliver præciseret i 

en bekendtgørelse e.l.  

Adressemyndighedens opgavevaretagelse vil blive understøttet af 

forenklede og forbedrede it-værktøjer; dette reducerer i nogen 

grad ressourceudvidelsen. 

Ansvarlig forandringsejer for ge-

vinstrealisering 

Den pågældende myndighed eller virksomhed [Se note*] 

Ansvarlig gevinstejer for gevinstre-

alisering 

KL, Kontoret for Teknik og Miljø 

Bidrag til programmets målsæt-

ninger  

Gevinsten bidrager til at realisere programmets mål om et konse-

kvent genbrug af grunddata om adresser med henblik på at sikre 

et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital for-

valtning og et bidrag til konkurrencedygtighed, vækst og innovati-

on hos virksomhederne 

Gevinstkategori N/A 

Forretningseffekt Estimeret at udvidelsen udgør mellem 30 og 50 årsværk i alt 

(BC2012) 

Gevinstenhed Tid (øget forbrug af årsværk) 

Hvem høster gevinsten Kommunerne  

Baseline  Den kommunale adressemyndigheds opgavevaretagelse før pro-

grammets iværksættelse, er estimeret til mellem 50 og 80 årsværk 

i alt (BC2012) 

Udgifter til gevinstrealisering  N/A 

Resultater Programmet skal have realiseret følgende resultater: 

• R11: Det nye adresseregister (DAR) er taget i brug af 

adressemyndigheden; Nuværende løsninger kan afvikles 

• R12: De nye regler for fastsættelse, registrering og brug af 

adresser er taget i brug af adressemyndigheden 

Forandringsinitiativer I forbindelse med ibrugtagen af det nye adresseregister (DAR) 

(R11) og den nye regler for opgavevaretagelsen, vil kommunernes 

adressemedarbejdere blive uddannet.  

Risici for gevinstrealisering [Se note *] 

Eksterne afhængigheder [Se note *] 

* Note: Opdaterede eksempler på hvor gevinsten kan realiseres med estimat af forretningseffekt, baseline 

mv. følger senere. 



 

Den fællesstatslige programmodel 
Gevinstdiagram og gevinstprofiler Side 13 

 

Gevinstprofil – Øget tidsforbrug til  

statslig myndighedsopgave og support af adressebrugere  

Gevinst ID G6 

[Jf. BC2012 gevinster G35-36]  

Gevinstbeskrivelse Programmet vil øge kravene til MBBL’s opgavevaretagelse som 

overordnet adressemyndighed, herunder til  

• Styring og koordinering mellem de centrale myndigheder 

på området, herunder GST, CPR, CVR, Skat og DSt  

• Understøttelse af den kommunale adressemyndigheds 

udvidede opgave og skærpede krav til aktualitet mv.  

• Behandling af et større antal henvendelser fra borgere og 

virksomheder, herunder klager over kommunerne  

• Information og dialog med, samt anden linjes support til 

de myndigheder og virksomheder mv. som anvender de 

nye adressedata og -tjenester mhp at høste gevinsterne  

Der er tale om en negativ gevinst. 

Bemærkning: Programmet sigter mod en systematisk genbrug af 

adressedata i såvel den offentlige som den private sektor. Den 

meget betydelige udvidelse af brugerkredsen for de autoritative 

adressedata vil stille nye krav til den overordnede styring og koor-

dination mellem de centrale aktører på området (governance).  

De udvidede krav til den kommunale adressemyndighed vil afføde 

tilsvarende krav om, at MBBL rådgiver og understøtter kommu-

nerne, dag til dag og i form af kursusvirksomhed, vejledninger, 

webstedet danmarksadresser.dk mv. Hertil kommer det nødvendi-

ge minimum til at håndtere udviklingsønsker i forbindelse med 

lovgivning og nye krav til grunddata mv. 

Der vil være behov for en systematisk overvågning af datakvalite-

ten og aktualiteten af data.  

Da en lang række brugere vil blive afhængige af de nye adresseda-

ta og tjenester, vil antallet af henvendelser øges tilsvarende lige-

som kravene til at rette fejl og udbedre mangler. Der forventes 

flere henvendelser og klager over kommunernes afgørelser.   

MBBL skal herudover sikre dialogen med de mange nye brugere af 

adressedata og -tjenester, herunder i form af anden-linjes support, 

for så vidt angår spørgsmål, som ikke håndteres af datafordeleren. 

Ansvarlig forandringsejer for ge-

vinstrealisering 

GD2 Programleder 

Ansvarlig gevinstejer for gevinstre-

alisering 

MBBL, Ejendomsdatakontoret 

Bidrag til programmets målsæt- Gevinsten bidrager til at realisere programmets mål om et konse-

kvent genbrug af grunddata om adresser med henblik på at sikre 
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ninger  et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital for-

valtning og et bidrag til konkurrencedygtighed, vækst og innovati-

on hos virksomhederne 

Gevinstkategori N/A 

Forretningseffekt Det er estimeret at opgaveudvidelsen udgør mellem 4 og 5 års-

værk (BC2012) 

Gevinstenhed Tid (øget forbrug af årsværk) 

Hvem høster gevinsten Kommunerne  

Baseline  Opgaven ifm. vedligehold og udvikling af det nuværende adresse-

system før programmets iværksættelse, er vurderet til mellem 

0,75 og 1,0 årsværk.  

Udgifter til gevinstrealisering  N/A 

Resultater Programmet skal have realiseret følgende resultater: 

• R11: Det nye adresseregister (DAR) er taget i brug af 

adressemyndigheden; Nuværende løsninger kan afvikles 

• R12: De nye regler for fastsættelse, registrering og brug af 

adresser er taget i brug af adressemyndigheden 

Forandringsinitiativer I forbindelse med ibrugtagen af det nye adresseregister (DAR) 

(R11) og den nye regler for opgavevaretagelsen, vil kommunernes 

adressemedarbejdere blive uddannet.  

Risici for gevinstrealisering [Se note *] 

Eksterne afhængigheder [Se note *] 

* Note: Opdaterede eksempler på hvor gevinsten kan realiseres med estimat af forretningseffekt, baseline 

mv. følger senere. 

 

 

 

3.b – Gevinster knyttet til business case for Danske Stednavne 

Efter aftale er der ikke udarbejdet gevinstprofiler for projektet ”Danske Stednavne”, 
dels fordi projektets økonomiske volumen er forholdsvis lille, dels fordi projektet, der 
gennemføres af GST, ikke har ekstern finansiering. 
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3.b – Gevinster knyttet til business case for DAGI, Danmarks  
Administrative, Geografiske Inddeling 

Nedenstående gevinstprofiler G33 er baseret på business casen for initiativ 10.1b 
”Administrative inddelinger som grunddata”.  

Business casens elementer er dokumenteret i ”Læsevejledning til BC forudsætnings-

diagram”, april 2012, med tilhørende talmateriale i ”10.1b BC regneark”. Betegnel-
sen ”BC2012” refererer hertil. 

 

Gevinstprofil – Effektiviserede  

vedligeholdelsesprocedurer for DAGI-inddelingerne 

Gevinst ID G33 

[Jf. BC2012 gevinster 1.b.4.1/1.b.4.2] 

Gevinstbeskrivelse Til lagring og vedligeholdelse af DAGI-inddelingerne stilles et sy-

stem (DAGISYS) til rådighed med faciliteter, som sikrer en smidig 

og sikker vedligeholdelse af data.  

Kommunerne vil, med indførelsen af det nye system og udfasnin-

gen af CPR’s vejregister, spare tid, da DAGI-inddelingerne fremover 

kun ajourføres som et geografisk datasæt. Hermed udgår den 

manuelle indtastning i CPR’s vejregister og ajourføringen af de 

geografiske datasæt kan foregå i kommunernes eget GIS-system. 

Kommunerne skal således kun vedligeholde de inddelinger, som de 

selv er myndighed for (Afstemningsområder og Supplerende by-

navne) idet de respektive myndigheder, med indførelsen af det 

nye system, selv vedligeholder DAGI-inddelingerne som geografi-

ske datasæt.  

GST’s tidsforbrug til vedligeholdelse af DAGI-inddelingerne vil 

samlet set ikke blive væsentligt mindre i det nye system, idet kra-

vene til landinddelinger som grunddata bliver skærpet mht. for-

bedret aktualitet, geometri, topologi og historik. Til gengæld vil 

mere effektive og målrettede værktøjer reducere GST’s tidsforbrug 

og de ansvarlige myndigheder vil i høj grad selv forestå vedligehol-

delsen af de geografiske inddelinger i DAGISYS. 

Med idriftsættelsen af DAGISYS vil der ikke længere foregå paral-

lelle registreringer af DAGI-data, hvilket, foruden at spare ressour-

cer, også vil bevirke, at der sker færre fejlregistreringer. For an-

vendere af data vil der være mindre fortolkningsarbejde, færre 

misforståelser og en lettere sammenstilling af DAGI-data med 

andre data. Samlet set vil dette give en bedre digital forvaltning.  

Ansvarlig forandringsejer for ge-

vinstrealisering 

GST’s afdeling for DAGI og Kommunens CPR-afdeling 

Ansvarlig gevinstejer for gevinstre-

alisering 

KL, Kontoret for Teknik og Miljø, GST 

Bidrag til programmets målsæt- En sikker og smidig vedligeholdelse af DAGI-inddelingerne bidrager 

til at realisere programmets målsætning om at skabe en effektiv, 
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ninger  sammenhængende digital forvaltning 

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt Ved realisering af effektiviserede vedligeholdelsesprocedurer for 

DAGI-inddelingerne er det, jf. grundlaget for BC-beregningerne, 

skønnet, at 

- kommunerne vil have en besparelse på 45 timer pr. år pr. 

kommune svarende til en samlet besparelse på 2.030.000 

kr. pr. år. Skønnet er baseret på den betragtning, at 

kommunernes tidsforbrug til vedligeholdelse af DAGI-

inddelingerne halveres fra 90 timer pr. år pr. kommune til 

45 timer pr. år pr. kommune. 

- GST vil have en besparelse på 50 timer pr. år svarende 

30.000 kr. pr. år. Skønnet er baseret på den betragtning, 

at tidsforbruget til vedligeholdelse af DAGI-inddelingerne 

reduceres fra 150 timer pr. år til 100 timer pr. år.  

Gevinstenhed Timer pr. år/kr. pr. år 

Hvem høster gevinsten Kommunerne og GST som vedligeholder DAGI-inddelingerne. 

Baseline  N/A 

Udgifter til gevinstrealisering  N/A 

Resultater Programmet skal have realiseret følgende resultater: 

• R11: Effektiviserede vedligeholdelsesprocedurer for DAGI-

inddelingerne 

• R13:Bedre sammenhæng og effektivisering i forvaltningen 

på baggrund af øget digitalisering 

 

Forandringsinitiativer I forbindelse med myndighedernes anvendelse af den nye løsning 

forudsættes det, at myndigheden har tilpasset arbejdsgange og 

organisation og at medarbejderne er uddannet og informeret om 

løsningen. 

Risici for gevinstrealisering […] 

Eksterne afhængigheder […] 
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4. Revisionshistorik 

Oprettet af Version Dato Godkendt af Status 

MLI 0.1b 04-01-2015 - Udkast til drøftelse med 

NextPuzzle (NP) 

MLI 0.2 12-01-2015 - Udvidet og rettet efter 

drøftelse med NP/GDS 

MLI/KRPOL 0.3 14-01-2015 - Suppleret efter drøftelse 

i GD2 og bidrag fra GST 

MLI 1.0 15-01-2015 EMU Enkelte rettelser og 

tilføjelser 

 

 


