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Bilag 9: Cover til håndtering af aktuelle emner og risici i GD2 

GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række emner og risici, som har tværgående betydning 

for delprogrammets projekter. Risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens 

Projektmodels standard for risikohåndtering i risikoregisteret. Emner registreres og behandles i 

delprogrammets emneliste. Risikoregister og emneliste vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets 

projekter.  

 

Som en del af den løbende opfølgning på risikoanalysen og delprogrammets fremdrift fremlægges til 

drøftelse i styregruppen de af risikoregisterets punkter, som der efter programledelsens vurdering aktuelt 

er størst behov for at have fokus på. Styregruppens medlemmer vurderer (forud for eller på mødet) om det 

er nødvendigt/hensigtsmæssigt at supplere de udvalgte risici med andre punkter fra det fulde risikoregister 

eller evt. med helt nye punkter.  

Aktuelle emner, som kræver styregruppens opmærksomhed og handling forelægges ligeledes i coveret. 

 

 

 

 

Aktuelle emner 

 
ID jf. 

issue- 

Liste 

 

Problem og konsekvens 

 

Ejer 

 

Status på håndtering (og evt. frist) 

128 Delprogramledelsen håndterer ikke 

forretningsmæssige 

problemstillinger i tilstrækkelig 

grad, da den er nød til at bruge tid 

på opgaver udenfor planer/budget, 

som ikke bidrager til 

fremdrift på de forretningsmæssige 

områder. 

Delprogram-

ledelsen 

30.4.2015 Løftet til 

programkoordinationen 

10.6.2015 Forelægges GD1 /GD2 

styregruppen den 25.6 

133 Kombit udvikler ikke brugerløsning 

for styring af kommunal adgang til  

grunddataregistrene i tide til 

registreprojekternes udvikling. Som 

konsekvens af dette må 

Registerprojekterne implementere 

anden løsning (Nem-Id) 

Grunddata-

sekretariatet 

16.06.2015:  Emnet er rejst på PK 

den 4. juni. Den 28. maj blev det 

meddelt Kombit, at GDS laver en 

hensigterklæring med Kombit  

vedrørende brugerstyringen og evt. 

finansiering, som drøftes på 

direktørmøde den 23. juni. Kombit 

har stillet som krav at alle skifter til 

den fælles log-on løsning. 



107 Forsinket planlægning af 

arbejdspakker hos SKAT  

SKATs opgaver ifm. GD2 er 

skitseret, men SKAT har fortsat ikke 

udarbejdet en plan for 

tilvejebringelsen af deres 

produkter.  

 

ERST er ifølge 

implementeringsplanen afhængig 

af SKAT’s produkter.  

ERST kan ikke starte udvikling før 

det kan verificeres om det er muligt 

at ERST hhv. SKAT kan anvende 

forskelligt adressegrundlag (CPR-

Vej og DAR) ved 

virksomhedsregistreringen. 

Delprogram-

ledelsen 

Der afholdes møde den 13. august 

mellem programledelsen, 

projektleder Claus og SKATs it-

afdelingen hvor SKATs IT afdelings 

alternative løsningsforslag drøftes. 

 

 

Aktuelle risici 
Risiko
-id 

Risikoårsag  Risikohændelse  Risikoeffekt  Risiko - 
værdi 

Beskrivelse af 
tiltag 

A13 Manglende eller 

forsinkede afklaringer 

vedr. test inkl. 

testmiljøer på DAF 

forhindrer/forsinker 

udarbejdelse af 

beslutningsgrundlag 

vedr. anvendelse af 

produktionsdata eller 

etablering af 

testdatasæt 

Testdata ikke til 

rådighed rettidigt 

Test kan ikke 

gennemføres 

rettidigt 

16 Risikoen er løftet 

til PK. Der følges 

op på mitigerende 

tiltag på 

ugemøderne 

mellem GD1, GD2, 

GD7 og GD8, men 

ansvaret for 

opgaven skal 

placeres. 

A15 Flere it-produkter 

som  projekterne skal 

levere er afhængig af 

samme leverandør(er) 

Leverandører leverer 

ikke til tiden 

(flaskehalsproblemer) 

Leverancer 

forsinkes 

 

16 Milepæl vedr. 

kontraktindgåelse 

med DAR 

leverandør 

udskudt til august. 

B9 GD1/GD2s 

behov/forudsætninge

r ifm. testmiljøer 

opfyldes ikke af DAF 

Der er ikke nok 

testkapacitet 

Test tager 

længere tid, 

afviklingen af 

test sårbar i 

forhold til når 

test fejler samt 

nedbrud og 

forsinkelser 

15 GD7 skal 

undersøge 

muligheden for 

flere testmiljøer 

på baggrund af 

GD1/GD2s  

beskrevne behov 

for flere 

testmiljøer af 26. 



juni 2014.  

C1 Manglende eller 

forsinket 

gennemførsel af 

økonomiforhandlinger 

Delprogrammets 

budget bliver ikke 

opdateret ift. 

implementeringsplane

n ved revisionen af 

business casen i 2015 

Væsentlige 

dele af 

delprogramme

t kan ikke 

gennemføres. 

15 Overvåges 

C4 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 

15 Der tilvejebringes 

ressourcer til test 

og de tværgående 

testopgaver 

prioriteres i 

projekterne. 

 


