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Bilag 4: 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.  

 

Til drøftelse på styregruppemødet den 2. oktober 2013 er der peget på nedenstående risici. 

 

Det indstilles, at styregruppen tilslutter sig de anførte ”forslag til håndtering af problem”. 

 

 

RisikoID  

jf.  

risikolog 

Problem  Konsekvens Forslag til håndtering af problem 
 

1. Budgetlov: 

Delprogrammet har et 

flerårigt forløb og kan kun 

gennemføres i sin helhed, hvis 

det er muligt at overføre 

budgetposter mellem årene. 

Dette ser ud til at være 

vanskeligt/umuligt som følge 

af den nye ”budgetlov”. 

Risikoen vil manifestere sig 

årligt ved overgangen til nyt 

finansår. 

Hvis det ikke er muligt at 

overføre midler mellem 

finansårene vil 

væsentlige aktiviteter 

formentlig ikke kunne 

gennemgøres.  

 

Afhængigt af problemets 

omfang vil dette true 

hele eller dele af 

delprogrammets 

gennemførelse.  

Er for FL14 fortsat aktuel for GST. Hvis problemstillingen 

kommer til at true projekternes gennemførelse eller 

fremdrift bedes GST hurtigst muligt oplyse det til 

programledelsen mhp. at aftale den videre håndtering. 

 

19. Datafordelerens 

implementering, KOMPLEKS 

forsinkelse: (punktet er 

uændret ift. SG-mødet 

30.08.13) 

Delprogram 7, datafordeleren 

(GD7) kan ikke rettidigt 

implementere de nødvendige 

services (SDSYS, AWS 5.0, 

Matrikel, BBR, 

Ejerfortegnelse) hvorved 

nærværende delprograms 

realisering forsinkes i en 

længere periode og services 

skal etableres udenfor 

Den ændrede tidsplan for 

Datafordeleren ændrer 

forudsætningerne for 

planlægningen i GD2, 

herunder spørgsmålet 

om hvornår nye services 

kan implementeres på 

Datafordeleren.  

Den ændrede tidsplan vil 

også have økonomiske 

konsekvenser for GD2. 

Der vil bl.a. være 

omkostninger til at 

analysere situationen og 

Det er ifm. udarbejdelsen af den nye tidsplan for 

Datafordeleren aftalt, at der skal gennemføres en analyse i 

efteråret 2013 og på baggrund heraf udarbejdes en plan for 

samordnet implementering af delprogrammet på 

Datafordeleren. Som en del heraf vurderes hvilke 

økonomiske konsekvenser Datafordelerens nye tidsplan har 

og håndteringen heraf. 

 

Problemstillingen vedrørende etablering af et 

analysegrundlag, der udgør en selvstændig risiko, som er 

behandlet under risikopunkt 23.  



datafordeleren. 

Risikoen er indtruffet og 

GD7/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 

den 14. juni 2013. Det var 

oprindeligt forventningen, at 

distributionen for de 

kommende autoritative 

registre fra starten kunne 

implementeres på 

Datafordelerens 

basisplatform. Det er med den 

nye tidsplan ikke muligt, da de 

nye registres distribution skal 

være tilgængelig i 2015, og 

basisplatformen nu først 

forventes etableret i løbet af 

2015.  

identificere alternative 

løsninger, til 

replanlægning, udvikling 

og drift af evt. 

midlertidige services 

indtil datafordeleren kan 

tage over. Herudover vil 

der forventeligt være 

ekstra 

projektomkostninger 

(herunder løn) som følge 

af de nye 

implementeringsplaner.  

 

Gevinstrealiseringen vil 

blive udskudt til det 

tidspunkt, som en ny 

implementeringsplan for 

delprogrammet 

fastlægger. 

 

23 Gennemførelse af analyse af 

GD7/Datafordelerens 

forsinkelse: 

GD7 har medio september 

med GST som projektleder 

igangsat en analyse, der bl.a. 

skal belyse hvilke services, 

funktionalitet mm. som kan 

etableres til at håndtere det 

komplekse samspil mellem 

registrene i GD2 samt en 

tidsplan herfor. Denne 

analyse skal sikre en afklaring 

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. 

 

Det er aftalt, at 

analysearbejdet skal være 

gennemført inden årsskiftet. 

 

Det er en risiko for analysen, 

at GD2 ikke inden for det 

aktuelle råderum kan 

tilvejebringe de nødvendige 

ressourcer/kompetencer til at 

Hvis analysen og 

opfølgningen herpå ikke 

relativt hurtigt fastlægger 

en ny sammenhængende 

plan for Datafordeleren 

vil de risici, der er 

beskrevet under 

risikopunkt 19 

”Datafordelerens 

implementering, 

KOMPLEKS forsinkelse” 

begynde at indtræffe. 

 

Det er aftalt, at 

analysearbejdet skal 

være gennemført inden 

årsskiftet. 

 

Programledelsen har 

tidligere vurderet, at det 

vi være håndterbart hvis 

planen for 

datafordeleren er klar 

ved årsskiftet og har en 

karakter så 

implementeringsplanen 

for GD2 kan tilpasses i 

umiddelbar forlængelse 

heraf. 

Grunddatabestyrelsen er på møderne den 14. juni og 12. 

september oplyst om risikoen ifm. manglende ressourcer til 

analysearbejdet i GD2 og har modtaget et orienterende 

notat herom den 2. september. I forlængelse af 

bestyrelsesmødet den 12. september er fremsendt 

ansøgning til grunddatabestyrelsen om midler til 

konsulentbistand ifm. gennemførelsen af analysen. 

Ansøgningen er ikke imødekommet. Risikoen er således 

fortsat aktuel og påvirker GD2´s mulighed for at deltage i 

analysearbejdet. 

 

Den igangsatte analyse skal i første omgang se på hvilke 

behov/krav, datafordeleren skal kunne leve op til for at 

GD2, GD1 m.fl. kan gennemføres samt se på mulige 

løsningsmodeller. Disse belyses i et oplæg til 

grunddatabestyrelsen på mødet den 23. oktober. Risikoen 

ifm. deltagelsen i analysen forventes behandlet i 

forbindelse hermed. 

 

Programledelsen og projektledelserne fra delprogrammet 

deltager aktuelt i analysearbejdet i det omfang det er 

muligt, ressourcesituationen taget i betragtning. 

  

For at sikre at analysen har et godt udgangspunkt har MBBL 

udarbejdet en oversigt over alle relationer mellem 

systemerne i GD2 og Datafordeleren på det niveau, som 

det aktuelt er belyst (eksempelvis i mål- og 

løsningsarkitekturen). 

 

Når en eller flere løsningmodeller er identificeret skal der 

foretages en konsekvensanalyse (for systemer, 

forretningen, tid og økonomi). Når der er fastlagt en 



bidrage til analysearbejdet i 

efteråret, da der ikke er 

råderum indenfor 

delprogrammet aktuelle 

rammer.  

 

løsningsmodel og udarbejdet en revideret plan for 

Datafordeleren skal implementeringsplanen for GD2 

tilpasses. 

 

Programledelsen er fuldt opmærksom på analysens 

vigtighed for hele grunddataprogrammet. Aktuelt 

prioriterer programledelsen det højest at sikre at alle 

forudsætningerne ift. samspillet med datafordeleren er 

tydeliggjort, så analysen kommer til at hvile på det bedst 

mulige grundlag. 

 

Ressourceproblematikken vil manifesteres markant, når 

konsekvensanalysen skal gennemføres. Her er der behov 

for et væsentligt bidrag fra delprogrammet. Det er derfor 

nødvendigt at rejse ressourcespørgsmålet igen. Samtidig 

overvejer programledelsen om der er andre løsninger til 

problemet, uden dog aktuelt at kunne pege på nogen 

konkrete tiltag. 

 

Det må konstateres, at GD2´s tidsplan er sat under 

betydeligt pres og at tilpasninger i et vist omfang må 

forventes. 

 

Det er endvidere en væsentlig del af risikohåndteringen at 

sikre usikkerheden omkring Datafordeleren ikke forplanter 

sig til projekterne. Projekterne arbejder indtil videre ud fra 

de allerede besluttede forudsætninger. Ifm. de 

tvivlspørgsmål, der uvægerligt opstår, søger 

programledelsen af skabe tilstrækkelige klarhed til at 

projektarbejdet ikke påvirkes unødigt. 

 

  

 

 


