
 

Bilag 3 26. november 2013 

Håndtering af kritiske afhængigheder mellem 
Ejendomsdataprogrammet, Adresseprogrammet og 
Datafordeleren 

Problem 
Analysen vedr. kritiske afhængigheder mellem Ejendomsdataprogrammet (GD1), 

Adresseprogrammet (GD2) og Datafordeleren (GD7) peger på, at der er behov 

for at håndtere tværgående udfordringer vedr. særligt samordning af milepæle og 

arkitekturafklaringer. For at kunne udarbejde en samordnet plan for GD1, GD2 

og GD7 er der behov for at håndtere ressourcemæssige udfordringer. 

 

Baggrund 
Analysen vedr. kritiske afhængigheder mellem GD1, GD2 og Datafordeleren blev 

initieret af, at der er uoverensstemmelse i tidsplanerne pga. Datafordelerens nye 

tidsplan (analyserapporten er drøftet i styregruppen for GD7). I dette cover be-

skrives udfordringerne i relation til milepæle og de ressourcer, der påkræves til re-

vurdering af tidsplaner. Udfordringerne vedr. tværgående arkitekturafklaringer, 

som er væsentlige forudsætninger for, at de nye tidsplaner kan fastlægges, behand-

les under dagsordens punkt 4.  

 

Udfordringerne i relation til milepæle udspringer af, at GD1 og GD2’s planlæg-

ning har taget udgangspunkt i den oprindelige tidsplan for Datafordeleren og for-

udsætter, at Datafordeleren er til stede fra ultimo 2014. I Datafordelerens nye 

tidsplan, der blev behandlet i grunddatabestyrelsen juni 2013, indgik, at Datafor-

deleren idriftsættes ultimo 2015 med de funktionaliteter, som GD1 og GD2 har 

behov for. Hermed vil Datafordeleren ikke være til stede tids nok til at understøt-

te de nye registre i GD1 og GD2. 

 

Der er på den baggrund behov for at vurdere tidsplanerne for GD1, GD2 og Da-

tafordeleren og udarbejde en ny samordnet tidsplan for disse, som samtidig giver 

mulighed for at håndtere de tværgående arkitekturafhængigheder. 

 

Løsning 
Der skal foretages en revurdering af tidsplanerne for GD1 og GD2, der er koor-

dineret med Datafordeleren. Heri skal der også koordineres med kommunernes 

milepæle for udfasning af ESR som stamdataregister.  

 

Datafordeleren skal planlægge med at fremrykke leverancen af de funktionaliteter, 

som GD1 og GD2 har behov for, med 6 måneder. Således vil Datafordeleren væ-

re 6 måneder forsinket i fht. de oprindelige tidsplaner. I den seneste version af 

udbudsmaterialet for Datafordeleren, som blev udsendt ultimo oktober, er til-

budsgiverne opfordret til at vurdere, om de kan levere de relevante funktionalite-

ter juni 2015. 

 

GD1 og GD2 skal planlægge med at matche den fremrykkede leverance fra Data-

fordeleren. Det betyder, at der i replanlægningen tages udgangspunkt i at der juni 

2015 findes en Datafordeler, som matcher de behov GD1 og GD2 har.  



 

  Side 2 af 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Revurderingen af tidsplanerne for GD1 og GD2 og den nærmere afklaring af de 

tværgående arkitekturudfordringer er ressourcekrævende og kræver involvering af 

nøglepersoner i GD1 og GD2, som på nuværende tidspunkt er fuldt dedikerede 

til gennemførsel af andre program- og projektopgaver. Derfor anmoder MBBL 

grunddatabestyrelsen om bevilling af midler til konsulentbistand, som MBBL an-

slår til 1,2 mio.kr. Med en 6 måneders forsinkelse forventer MBBL, at der skal 

findes nye midler til aflønning af program- og projektledelsen i en tilsvarende 6 

måneders periode i slutningen af programperioden, dvs. i 2016.  

 

De økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser af replanlægningen vurderes 

og drøftes nærmere, når de reviderede tidsplaner foreligger. I forbindelse med 

denne drøftelse indgår overvejelser om tidsmæssig buffer. 

 

Det tilstræbes, at de reviderede tidsplaner for GD1 og GD2 foreligger i 1. kvartal 

2014. 

 

Det indstilles, at grunddatabestyrelsen: 

• Tager til efterretning, at GD1 og GD2 foretager en revurdering af deres 

tidsplaner koordineret med Datafordeleren med forventet idriftsættelse 

juni 2015. 

• Bevilger 1,2 mio. kr. af bestyrelsens midler i 2014 til MBBL til ekstern bi-

stand i forbindelse med revidering af tidsplanerne mm. for GD1 og GD2. 

• Tilslutter sig, at Datafordeleren søger at fremrykke leverancen af de rele-

vante funktionaliteter til GD1 og GD2 med forventet idriftsættelse juni 

2015. 

• Drøfter de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser, der følger af 

replanlægningen, når de reviderede tidsplaner foreligger. 

 

Procedure 
MBBL koordinerer i regi af GD1 og GD2 udarbejdelsen af reviderede tidsplaner 

for GD1 og GD2. Disse drøftes i styregrupperne for GD1 og GD2 og forelægges 

grunddatabestyrelsen.  

 

DIGST koordinerer afklaringen af de tværgående arkitekturudfordringer, som er 

en væsentlig forudsætning for revurderingen af tidsplanerne. 

 

Kommunikation 
Ej relevant pt. 


