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Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet - GD2 
 
Problem 
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Der 
statusrapporteres på fremdriften i arbejdspakker, herunder for afsluttede og 
kommende produkter samt kritiske risici og emner. Risici og emner behandles i 
særskilt punkt.  
 
Baggrund 
Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for 
perioden 25. august til 19. oktober 2015. Rapporteringen foregår på baggrund af 
projekternes arbejdspakker i GD2s implementeringsplan. 
 
Status 
Den overordnede status for GD2 fremgår herunder. På baggrund af 
projekternes status vurderes status for det samlede delprogram at være GUL. 
 
Lovprojektet er tidsmæssigt på planen ift. at samleloven fremsættes for 
Folketinget i okt. i 2016. Styregruppen forelægges ny tidsplan på næste møde, 
hvormed projektets status forventes at gå i grøn. Det er dog kritisk, at den rette 
bemanding af projektet falder på plads og at kvalitetssikringen af de deltagende 
myndigheders bidrag afsluttes i indeværende år. GST har stor ledelsesmæssig 
fokus på opgaven.  
 
Projektet hos SKAT mangler ressourcer til opfølgning på opgaven med 
fastlæggelse af løsningsdesign. GST undersøger sagen nærmere hos SKAT 
 
Mht. ressourceudfordringerne i GD2 er de nu delvist løst ved, at projekterne 
supplerende adresser og adresseregister er bemandet med nye projektledere. 
Supplerende adresser har desuden fået ny projektmedarbejder. Der er indgået 
aftale med SKAT om træk på ressourcer fra SKAT frem til 1/1 2016. Senest pr. 
1/1 2016 ansættes en jurist til lovprojektet og en forretningsprojektleder for GD1-
GD2.  
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Projekt Tid Ressourcer 

Administrative 
Inddelinger (DAGI)     
Danske stednavne 
(DS)   
Adresseregister & 
tjenester (DAR & AWS)   

CPR adressegrundlag 

Løsningsbeskrivelse med planlagt 
afslutning 01-12-2015 er truet af 
forsinket service-specifikation af 
DAR-CPR service i DLS   

CVR adressegrundlag 

Fortsat i gul pga. manglende 
afklaring omkring opdateret 
adressetestdata i SKAT  

SKAT adressegrundlag 

SKATs løsningsdesign er ikke 
afstemt med delprogrammets 
målarkitektur herunder den 
koordineret løsningsdesign der er 
afstemt ift. CVR/DST. 

Projektlederen mangler 
ressourcer til opgaven 

DST adressegrundlag   

Supplerende adresser   

Tværgående lov 

Ift. den oprindelige baseline er 
projektet forsinket. Fremlæggelse 
for Folketinget ændres fra Nov II 
2015 til Okt I 2016 

Der afholdes samtale 
med jurist den 23/10 

Tværgående test   

 

Fremdrift i arbejdspakker i rapporteringsperioden 

Projekt Arbejdspakker Status 

DAGI 

Etablering af ajourføringsservice - udvidelse 
af gadepostnummer i DAGI ved ny adresse i 
DAR      

Forventes afsluttet som 
planlagt 31-12-2015 

Etablering af ajourføringsservice - 
supplerende bynavn i DAGI via 
Adresseklienten 

Forventes afsluttet som 
planlagt 31-12-2015 

Etablering af DLS (v1.0 inkl. prøvedata) 
Forventes afsluttet som 
planlagt 30-10-2015 

Grunddataforbedringer – Sogne vs. adresser 
kvalitetssikret. 

Planlagt afsluttet 01-10-
2015.  Forventet 
afsluttet 02-11-2015 

DS  

Afklaring af temaplacering mellem DS og 
DAR 

Afsluttet som planlagt 
den 14-10-2015 

Etablering af DLS (v1.0 inkl. prøvedata)  
Forventes afsluttet som 
planlagt 30-10-2015 

DAR & AWS Gennemførelse af udbud 
Afsluttet til tiden den  
25-08-2015 
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Etablering af DLS (v1.0 inkl. prøvedata)  
Forventes afsluttet som 
planlagt 30-10-2015 

Opdatering af løsningsarkitektur for DAR 1.0 

Igangsat i perioden. Var 
planlagt afsluttet 20-08-
2015. Forventet 
afsluttet 16-11-2015 

Udvikling af DAR 1.0 inkl. Klient 

Igangsat i perioden og 
forventes afsluttet som 
planlagt 01-01-17 

CPR 
adressegrundlag Udarbejdelse af løsningsdesign 

Forventes afsluttet som 
planlagt 01-12-2015 

CVR 
adressegrundlag ingen (afventer SKAT)  

SKAT 
adressegrundlag ingen  
DST 
adressegrundlag 

Udarbejdelse af løsningsdesign 
Forventes afsluttet som 
planlagt 01-01-2016 

Supplerende 
adresser 
 

Fastsættelse af supplerende adresser til 
personregistrering 

Forventes afsluttet som 
planlagt 01-07-2016 

Fastsættelse af supplerende adresser til 
erhvervsregistreringen 

Forventes afsluttet som 
planlagt 15-09-2016 

Fastsættelse af supplerende adresser til øvrige 
formål 

Forventes afsluttet som 
planlagt 15-09-2016 

Input til revision af regler og vejledning om 
supplerende adresser 

Forventes afsluttet som 
planlagt 02-06-2017 

Løbende understøttelse og justering af 
opgaver 

Forventes afsluttet som 
planlagt 02-06-2017 

Tværgående lov 
Udarbejdelse af revideret PID og ny tidsplan  

Der er ikke indmeldt 
forventet slutdato  

Tværgående 
test 

Tværgående kvalitetssikring af 
forretningsmæssige tjenestespecifikationer, 
datamodeller og DLSer 

Forventes afsluttet som 
planlagt 30-10-2015 

Udarbejdelse af hovedtestplan v1.0 
Forventes afsluttet som 
planlagt 27-10-2015 

 
 
 
Løsning 
Det indstilles, at styregruppen  

- godkender den samlede fremdriftsstatus 
 
Procedure  
Ikke relevant 
 
Kommunikation  
Ikke relevant. 


