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Orientering om konsekvenser for GD1 og GD2 af Datafordelerens forsinkelse og håndtering heraf 
 
På grunddatabestyrelsens møde den 14. juni blev den nye tidsplan for GD7/Datafordeleren taget til 
efterretning. Datafordeleren er forsinket og idriftsættelse forventes at ske 12 måneder senere end forudsat 
ved udarbejdelsen af grunddataaftalerne jf. bilag 6b af 6. juni 2013 til grunddatabestyrelsens møde. Som 
det også fremgår af dette bilag har den ændrede tidsplan konsekvenser for GD1/Ejendomsdataprogrammet 
og GD2/Adresseprogrammet. 
 
Det er aftalt, at der skal laves en analyse af konsekvenserne af Datafordelerens forsinkelse i efteråret 2013, 
som bl.a. skal fastlægge de ændrede vilkår og forudsætninger, som GD1 og GD2´s implementeringsplaner 
skal tilpasses på baggrund af. 
 
GD7/Datafordeleren er med GST som projektleder ved at igangsætte et analysearbejde, der bl.a. skal belyse 
hvilke services, funktionalitet mm. som kan etableres til at håndtere det komplekse samspil mellem 
registrene i GD1 og GD2 samt en tidsplan herfor. Denne analyse skal sikre en afklaring inden årsskiftet ift. 
delprogrammernes forretnings- og tidsmæssige udfordringer, herunder evt. overgangsløsninger for 
Datafordeleren. Som en del heraf vurderes også hvilke økonomiske konsekvenser Datafordelerens nye 
tidsplan har og håndteringen heraf. 
 
Problemstillingen er et punkt på både GD1 og GD2´s risikolog og blev med dette udgangspunkt behandlet 
på delprogrammernes styregruppemøder den 29. hhv. 30. august 2013. Både GD1 og GD2 er pga. 
forsinkelsen af Datafordeleren sat i ”gult”, formentlig indtil der foreligger nye implementeringsplaner for 
delprogrammerne. På denne baggrund orienterer GD1 og GD2 hermed bestyrelsen om problemstillingen og 
den risiko den udgør for delprogrammerne.  
 
Den umiddelbare risiko for GD1 og GD2 er om der kan tilvejebringes ressourcer/kompetencer til at bidrage 
til det forestående analysearbejde i efteråret, da der ikke er råderum indenfor delprogrammernes aktuelle 
rammer. Der er behov for snarest at finde en løsning på dette problem, hvis analysen og den efterfølgende 
tilpasning af delprogrammernes planer skal kunne gennemføres som aftalt. 
 
De projektfaglige risici er forbundet med afklaring af en række forhold i GD7, der skal håndteres for at 
løsningsarkitektur, implementeringsplaner mm. i GD1 og GD2 kan tilrettes på en koordineret måde. 
Risiciene er forbundet med at Datafordeleren er helt central for samspillet mellem grunddataregistrene i 
GD1 og GD2 og vedrører bl.a. udstilling og anvendelse af hændelser, udstilling af tværgående services, 
spatiale analyser og udstilling af næsten ”realtidsdata”. Herudover har GD1 og GD2 nogle tidsmæssige 
afhængigheder i forhold til Datafordelerens idriftsættelse.  
 
GD1 og GD2 forventer, at der i samarbejde med GD7/Datafordeleren og grunddatasekretariatet kan findes 
en løsning. Det bemærkes dog, at tidsplanerne for begge delprogrammer er sat under betydeligt pres og at 
tilpasninger i et vist omfang må forventes. 
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