
Risikoregister
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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

Delprogramledelsen 
håndterer ikke 
forretningsmæssige 
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 3 3 3 15
Programbølg

e 1
Nej Ja

Delprogramled
er

Delprogra
mejer

Programeje
r

X X

A2
GD1/2-

sekretariat

Udbud for DAR  
gennemføres ikke 
som planlagt

Det er ikke muligt at 
indgå kontrakt rettidigt

Registerprojekter
ne bliver 

forsinket med 
mulig 

kaskadeeffekt for 
hele GDP

Markedsafklaring og 
teknisk løsning

Risiko 2 4 4 1 1 1 4 8
Programbølg

e 1
Ja Nej

Projektledelse 
MBBL/Kombit 

Projektejer
Projektstyre

gruppe
X

A4
GD1/2-

sekretariat

Manglende tidlig 
kvalitetssikring af 

services og 
hændelser som 

planlagt

 indbyrdes inkonsistens i 
services og hændelser 

Der kommer 
tilbageløb i 

projekter/delprog
ram med mulig 

kaskadeeffekt for 
hele GDP

Forretningsmæssige 
forhold

Risiko 2 2 3 3 3 6
Programbølg

e 1
Nej Nej

Delprogramled
else

Programej
er

Programsty
regruppe

X

A6
GD1/2-

sekretariat

De kommende 
anvendere er ikke 
tilstrækkelig 
informeret om 
delprogrammet

Anvendere bliver usikre 
på værdien af 

grunddataprogrammet 

Anvenderne 
venter med at 
tilslutte sig de 

nye 
distributionsløsni

nger

Interessenter Risiko 2 1 3 3 6
Programbølg

e 3
Nej Nej

Delprogramled
else

Programej
er

Programsty
regruppe

X

A7
GD1/2-

sekretariat

Mange 
projekter/levenranc
er med indbyrdes 
afhængigheder 

Leverancemilepæle 
med afhænigheder 
bliver overskredet

Delprogrammet 
forsinkes

Projektets 
tilrettelæggelse

Risiko 3 3 3 3 9
Programbølg

e 1
Ja Nej

Delprogramled
else

Programej
er

Programsty
regruppe

X

A8 GD2
KMD har overset 
tekniske 
udfordringer

Opsplitning af BBR  
forsinkes

Tidsplan 
forsinkes (DAR 

1.0)
Indtraf ikke 2

A10 GD2

Mangler  i 
udførelsen af den 
kommunale 
suppleringsopgave

 idriftsættelsen hos 
CPR, CVR mv.forsinkes 

Tidsplan 
forsinkes

Risiko 1 3 3 4 4 4 4
Programbølg

e 1

A11 GD2
Idriftsættelsen hos 

CPR, CVR mv. 
forsinkes

Virksomheder og 
personer kan ikke 

tilmelde sig på 
autoritative adresser

Der vil komme 
flere opgaver i 

suppleringsopga
ven (/Brugere af 

CPR/CVR får 
ikke fordele = 

gevinster )

Risiko 2 2 3 2 2 2 3 6
Programbølg

e 2

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

Projektets 
tilrettelæggelse

Indtraf

STAMDATA

Status

Effektivisering

Programbølge 1

GD2
<Valgfri – til intern styring>

EMU
Journalnummer
Projektleder / Programleder

Projektets / programmets primære formål

Nuværende fase

Projektnavn

O
ve

rv
åg

es

Hvem 
håndterer?

Håndtering af risiko
Håndtering af risiko (håndtering)Planlægning af risiko (planlægning)

Planlægning af risiko
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R
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Nuværende status for risiko (vurdering)

Ansvarlig
Deadline 
for tiltag

Risiko-
id

Risikobeskrivelse (identificering)

RisikoeffektForfatter Risikotype
Sand-
synlig-
hed

Risiko-
værdi

Konsekvenser for økonomi, tid, kvalitet og gevinste r

Dato

Forventet 
tidspunkt 

for 
indtræffen

(fase)

Advarsels-
indikatorer

Risikoårsag Risikohændelse

R
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ffe
kt
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nd

le
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Eskalering
Beredskabs-

plan



A13
GD1/2-

sekretariat

Manglende 
ejerskab til at 

etablere testdata 
og hermed 
manglende 

overblik over fagligt 
indhold, økonomi, 

organisation, 
tidsplan, jura mv. 

vedr. testdata 

Testdata ikke til 
rådighed rettidigt

test kan ikke 
gennemføres 

rettidig

Projektets 
tilrettelæggelse

Risiko 4 4 4 16
Programbølg

e 1

A14 GD2

DAFs DLS 
skabelon 

indeholder ikke 
mulighed for at 

bestille den 
funktionalitet, som 
skal anvendes for 

at CPR på en 
pålidelig måde kan 

replikere 
adressedata fra 

DAR. 

DAF mangler 
funktionalitet til 
etablering af en 

opdateret lokal kopi af 
adressedata hos CPR

CPRs behov for 
Adressedata kan 

ikke opfyldes

Forretningsmæssige 
forhold

Risiko 4 -1 1 3 5 5 5 20
Programbølg

e 1

A15
GD1/2-

sekretariat

Flere it-produkter 
som projekterne 

skal levere er 
afhæning af 

samme leverandør

Leverandører leverer 
ikke til tiden 

(flaskehalsproblemer) 

Leverancer 
forsinkes

Interessenter Risiko 4 3 4 4 16
Programbølg

e 1

A16 GD2

Uhensigtsmæssig 
håndtering af 
afviste CVR 

adresser i CVR

Tilbageløb i kommunal 
sagsbehandling

Forsinkelse og 
ringere kvalitet

3 3 3 3 3 9
Programbølg

e 3

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, 
hændelsesbeskeder, 
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 2 3 4 4 8
Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 
GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programsty
regruppe

X X

B2
GD1/2-

sekretariat

GD7s 
implementeringspl
an 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 2 3 4 4 8
Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 
GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programsty
regruppe

X

B3
GD1/2-

sekretariat

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

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

Programsty
regruppe

X

B4
GD1/2-

sekretariat

manglende 
overblik over tids- 

og 
ressourceforbrug 
ifm etablering af 

Dataleverancespe
cifikationer

Projekterne udfylder 
ikke DLS til tiden

Der opstår 
forsinkelse 

Projektets 
tilrettelæggelse

Risiko 2 2 4 4 8
Programbølg

e 1



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 2 3 3 3 6
Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 
GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programsty
regruppe

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 1 1 3 3 3
Programbølg

e 1
Nej Nej GD7

Programsty
regruppe

B9
GD1/2-

sekretariat

GD1/GD2s 
behov/forudsætnin
ger ifm. testmiljøer 

opfyldes ikke af 
DAF

Der er ikke nok 
testkapacitet

Test tager 
længere tid, 

afvilkingen af 
test sårbar i 

forhold til når test 
fejler samt  
nedbrud og 
forsinkelser 

Markedsafklaring og 
teknisk løsning

Risiko 3 3 5 3 3 3 5 15
Programbølg

e 1
X

B10
GD1/2-

sekretariat

Det koncept for 
hændelser der er 
anvendt i 
udarbejdelse af 
løsningsarkitekture
n for GD1 og GD2 
understøttes ikke 
af DAF

Grunddataregistrene 
kan ikke implementeres 
som forudsat i 
løsningsarkitekturen

Den 
funktionalitet der 
er forudsat i DAF 

skal udvikles i 
hvert enkelt 

register (f.eks. 
Hændelsesfordel

ing)

Markedsafklaring og 
teknisk løsning

Risiko 2 4 4 3 3 3 4 8
Programbølg

e 1
Ja

1. juli 
afholdes 

teknikerm
øde

B11
GD1/2-

sekretariat

Kombit udvikler 
ikke single sign-on 

løsning for 
kommunernes 

adgang til 
grunddataregistren

e

Der kan ikke leveres 
single sign-on rettidigt

GD1 og GD2 
registrene kan 

ikke indmeldes i 
Kombits 

sikkerhedsløsnin
g rettidigt

Markedsafklaring og 
teknisk løsning

Indtraf 3 3 3 3 4 3 4 12
Programbølg

e 1
X

B12
GD1/2-

sekretariat

leverancer med 
afhænigheder 
mellem 
delprogrammerne 
(GD1, GD2, GD7, 
GD8) er ikke 
afstemt 

Leverancer med 
afhængigheder mellem 
delprogrammerne 
(GD1, GD2, GD7, GD8) 
leveres ikke rettiddig 
eller i rette kvalitet

Opsættende 
virkning på GDP

Projektets 
tilrettelæggelse

Risiko 2 3 4 3 2 2 4 8
Programbølg

e 1

C. Delprogrammets ressourcer/kompetencer

C1
GD1/2-

sekretariat

Manglende eller 
forsinket 

gennemførsel af 
økonomiforhandlin

ger

Delprogrammets budget 
bliver ikke opdateret ift. 
implementeringsplanen 

ved revisionen af 
business casen i foråret 

2015

Væsentlige dele 
af 

delprogrammet 
kan ikke 

gennemføres.

Forretningsmæssige 
forhold

Risiko 3 -2 5 5 15 Programbølge 1 Ja Nej Projektejerne
Projektejer

ne
Programsty

regruppe
X X

C3
GD1/2-

sekretariat

Det er ikke muligt 
for GD1/GD2 
sekretariatet at 
agere på 
problemstillinger 
vedr. Sikkerhed

Det kan ikke vurderes 
om den valgte 
sikkerhedsløsnig 
dækker GD1/GD2 
projekternes behov.

Den 
implementerede 

løsning lever 
ikke i 

tilstrækkleig grad 
op til de behov 
som GD1/GD2 
registrene har

Markedsafklaring og 
teknisk løsning

Indtraf 4 3 3 3 3 3 3 12
Programbølg

e 1

C4
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 3 -2 5 5 15
Programbølg

e 1
Nej Nej

Delprogramled
else GD1 og 

GD2

Programej
er

Programsty
regruppe

X

C5
GD1/2-

sekretariat

Omfanget af 
registerprojekterne

s kontraktlige 
forpligtelser  ift. 
DAF leverandør 

kendes ikke (fx ift 
ændringer)

ikke budgetterede 
projektudgifter til 
afhjælpning af fejl 

Forsinkelse eller 
fejl accepteres

Risiko 3 3 3 3 3 9
Programbølg

e 1
X

D. Governance



D1
GD1/2-

sekretariat

Manglende 
koordinerede 
operationelle 

implementeringspl
aner 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/beslutning ift. 
forretningsmæssige 

behov og 
ressourcemæssige 

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
Programsty

regruppe
X


