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Bilag 6: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2´s risikolog. 
 

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

delprogrammets projekter. Disse risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens 

Projektmodels standard for risikohåndtering i risikologgen, som vedligeholdes i samarbejde med 

delprogrammets projekter.  

 

Som en del af den løbende opfølgning på risikoanalysen fremlægges til drøftelse i styregruppen de af 

risikologgens 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 den fulde risikolog (vedlagt) eller evt. med helt nye 

punkter.  

 

På baggrund af det store fokus på replanlægning af delprogrammet, har det ikke været praktisk muligt for 

sekretariatet at opdatere den alminelige risikolog. Til gengæld er de væsentligste risici for GD1/GD2 

gennemgået i ”statusnotatet for replanlægning af GD1 og GD2 samt samspillet med GD7 af 22. januar 

2014” (bilag 2), hvortil der henvises.  

 

Når replanlægningen er gennemført vil risikologgen igen blive opdateret og lagt til grund for præsentation 

af de væsentligste risici i styregruppen.  

 

For GD2 er der dog et særligt risikopunkt, som ikke er nævnt i statusnotatet jf. nedenfor.   

 

 

RisikoID  

jf.  

risikolog 

Problem  Konsekvens Forslag til håndtering af 

problem 
 

 Kommunernes forventninger 

Der er konstateret uoverensstemmelse mellem 

kommunernes forventninger til funktionaliteten i 

Adresseklient 1 og den faktiske funktionalitet, 

som klienten ifølge målarkitekturen og 

Adresseregisterets løsningsarkitektur vil 

indeholde. Selvom løsningsarkitekturen bevidst 

blev udviklet i dialog og samarbejde med 

kommunerne må det konstateres, at der ikke er 

sket en tilstrækkelig forventningsafstemning.   

 

 

Som følge af situationen, og hvis 

den (i målarkitekturen, 

løsningsarkitekturen mv) aftalte 

funktionalitet til it-værktøjerne 

ikke formidles til kommunerne/ 

adressemedarbejderne, så de har 

et billede af den retning 

udviklingsopgaven med it-

værktøjer (adresseklient 1) 

bevæger sig er der risiko for, at 

der i kommunerne/blandt 

adressemedarbejderne vil opstå 

modstand mod it-værktøjet, som 

kan have afsmittende negativ 

effekt for projektet med 

supplerende adresser. 

Adresseregisterprojektet har 

igangsat en kommunikations-

indsats rettet mod 

adressesagsbehandlerne i 

kommunerne. Budskabet vil 

være en konkretisering af 

funktionaliteter i det nye 

værktøj, samt hvilke 

arbejdsgange det er aftalt, at 

værktøjet understøtter.  

 

 


