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Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2´s risikoregister. 
 

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 eller evt. med helt nye punkter.  

 

Jf. tidligere aftale opdateres risikoregisteret ifm. replanlægningen af delprogrammet, og vil herefter lægges 

til grund for præsentation af de væsentligste risici i styregruppen.  

 

Dette cover indeholder aktuelle emner for delprogrammet identificeret af programledelsen og 

projektledere 18. juni 2014.  

 

Aktuelle emner 
 

RisikoID  

jf.  

risikolog 

Problem  Konsekvens Forslag til håndtering af 

problem 
 

 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. Der er 

opstået usikkerhed om opgavens organisatoriske 

placering i SKAT  

ERST er ifølge 

implementeringsplanen afhængig 

af SKAT’s produkter. Hvis der ikke 

er fundet en løsning i løbet af 2. 

halvår 2014 vil ERST skulle 

udskyde sin implementering af 

GD2.   

Afventer dialog med SKAT 

 Forsinket adresseklient 1.0 

(Projektlederne for projekt Adresseregister og 

supplerende adresser vil orientere mundtligt om 

emnet på styregruppemødet) 

Adresseklient 1.0 er yderligere forsinket, og 

milepælen for idriftsættelsen kan ikke 

overholdes. Der har været fokus på at højne den 

generelle kvalitet af værktøjet, og dette arbejde 

har vist sig mere omfattende end antaget. For at 

mindske forsinkelsen henlægges den 

borgerrettede del af dialogklienten til en anden 

leverandør.   

Forsinkelsen kan have 

tidsmæssige konsekvenser for 

suppleringsopgaven  

 

Programledelsen vil på et 

passende tidspunkt vurdere, om 

det skal have konsekvenser for 

de tidsmæssige frister, der er for 

suppleringsopgaven. 

Vurderingen vil ske i 

sammenhæng med 

replanlægningsopgaven.   

Indtil videre vurderes 

suppleringsopgaven at kunne 

løses indenfor tidsfristerne. 

 17.000 adressefejl på sogne  

I forbindelse med grunddataforbedringerne har 

Når indberetningerne til CPR vej 

udfases og DAGI overtager den 

Programledelsen skal, i 

samarbejde med GST, tage 

kontakt til KM mhp. at sikre, at 



der vist sig 17.000 adresser med forskellige 

sognetilhørsforhold i CPR vej og DAGI. 

Kirkeministeriet (KM) er ikke en del af GD2-

styregruppe eller projektforum, men de er 

direkte interessenter til ændringer i CPR og DAGI. 

Det har vist sig vanskelig at få inddraget KM i at 

finde en løsning på problemstillingen. Imidlertid 

ligger hjemlen til at ændre sognegrænser hos 

KM, så de er nødvendige i processen. 

 

Aalborg Stift (der af KM er udpeget til at stå for 

sogneindberetninger til DAGI) kunne være et bud 

på en forankring af opgaven, men de (eller et 

andet område) skal udpeges af KM centralt. 

autoritative rolle på Sogne, vil de 

17.000 adresser skifte sogn, hvis 

ikke data forinden kvalitetssikres. 

problematikken behandles på 

tilstrækkeligt højt niveau i KM 

således at der findes en løsning. 

 Ingen opdateret implementeringsplan  

Det er et stigende problem for projekterne i GD2, 

at replanlægningen er udskud til 2. halvår 2014 

pga. omprioriteringer til fordel for de 

tværgående arkitekturafklaringer. Projekterne 

kan først detailplanlægge, når replanlægningen 

er gennemført. Interessenterne uden for GD2 

efterspørger tilsvarende en tidsplan mhp. at 

forberede tilpasninger 

Der er risiko for yderligere 

forsinkelser som følge af 

manglende overblik.  

Replanlægningen gennemføres 

iht. arbejdsplanen herfor af 25. 

juni 2014  

 


