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Orientering – konsekvensen af ressourcemangel i GD1 og GD2 

 
Grunddatasekretariatet har bedt programledelserne for GD1 og GD2 om at orientere styregrupperne 

om konsekvenserne af manglende ressourcer til program- og projektarbejde. Problemstillingen har i 

en længere periode været flaget som ”rød” i begge delprogrammers statusrapportering til 

Programkoordinationen. 

 

De deltagende institutioner i GD1 og GD2 har indtil videre fået bevilliget ressourcer med 

udgangspunkt i de businesscases, der blev udarbejdet ved delprogrammerne begyndelse i 2013 

(BC2013). Der er siden da kun foretaget mindre justeringer i budgetterne målrettet enkelte konkrete 

opgaver.  

 

Der er imidlertid ikke korrigeret for:  

- udskydelser, fordi grunddataregistrene først kan etableres 16 måneder senere på 

Datafordeleren end det var forudsat i BC2013, 

- nye opgaver, som skal løses for at sikre gennemførelse af delprogrammerne, men som ikke 

er finansieret i BC2013, 

- ændrede forudsætninger, som påvirker udgifterne ift. BC2013 både i tid og niveau. 

 

De økonomiske konsekvenser af disse ændringer er indarbejdet i den businesscase (BC2015), som 

forelægges statens It-projektråd i juni 2015, men er endnu ikke besluttet mhp. udmøntning. 

Situationen er derfor, at der i en periode ikke har været finansiel dækning for en række opgaver og 

det har derfor været nødvendigt at nedprioritere visse opgaver.  

 

I situationen har udgangspunktet været at de faglige projekter under delprogrammerne skulle 

påvirkes mindst muligt mhp. at sikre fremdriften for det samlede grunddataprogram og dermed de 

bedste muligheder for at realisere businesscasen. Programledelsens dialog og servicering af 

projekterne/projektlederne er imidlertid ramt af nedprioriteringer, idet disse aktiviteter generelt 

gennemføres på lavere og mindre proaktivt niveau end tiltænkt. 

 

Blandt andet har følgende opgaver været ramt af nedprioriteringerne, hvilket vil sige at de enten ikke 

er løst som forventet eller kun delvist løst:  

- Generel kvalitetssikring på tværs af projekterne  

- Generel kommunikation og forventningsafstemning med projekterne, herunder møder med 

projektleder 

- Mødeforberedelse til projektforum og styregrupper samt workshop mm. 

- Løbende ajourføring af planer og programdokumenter, herunder risikostyring og håndtering 

af emner på issuelisten mm. 
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- Udarbejdelse af plan for datavask (GD2) 

- Planlægning og organisering af tværgående testforløb 

 

En del af årsagen til nedprioriteringen af opgaver i GD1 og GD2 er, at programledelserne har været 

nødt til at prioritere nye koordinations- og administrative opgaver for at tilgodese den overordnede 

governance i grunddataprogrammet. Her har GD1’s og GD2’s bidrag til Masterplanen og andet 

materiale til IT-projektrådet været ressourcekrævende. Dertil kommer at afklaringerne ift. samspillet 

med GD7 og GD8 har taget væsentlig længere tid en forudset og er faldet på et tidspunkt, hvor det 

var planlagt at håndtere andre forretningsorienterede opgaver i delprogrammerne. Eksempelvis har 

arbejdet med at afklare og finde løsninger ift. registerprojekternes leverancer til Datafordeleren 

været omfattende. Et andet eksempel er afklaringen af GD1´s relationer og bistand til arbejdet 

udfasningen af ESR. 

 

Samlet set har omstændighederne betydet, at programledelsen for GD1 og GD2 i en længere periode 

ikke har haft mulighed for at have det planlagte fokus på delprogrammets forretnings- og 

projektorienterede opgaver. Konsekvensen af den mindre proaktivitet i programledelsen må alt 

andet lige forventes at øge risikoen på tilbageløb ifm. kvalitetssikring, test og implementering, bl.a. 

fordi koordination og forventningsafstemning aktørerne imellem ikke er så sikker som ønskeligt både 

ift. teknik og organisation. 

 

Fremadrettet vil programledelserne for GD1 og GD2, i det omfang det bliver muligt, søge at prioritere 

det tværgående testarbejde mhp. tidlig kvalitetssikring og effektiv håndtering af de tilbageløb, der 

måtte komme.  

 

Indstilling 
Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning.  

 

 


