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Budget svarer til ØU beslutning

Vicedirektør Henning Steensig, Afdeling for Digitalisering, Kommunikation og Erhvervsservice, ERST

Erhvervs- og vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen

Ja, udarbejdet i forbindelse med etablering af grunddataprogrammet



Initiativnavn og -nummer

Initiativets formål

Fase

Rapport udfyldt af

Rapporteringsperiode 

Næste rapporteringsperiode

Opr. deadline: 

Nuv. deadline:

Deadline

jul-13

Deadline Gennemført?

15.06.13

31.12.13

01.07.13

01.09.13

03/13-06/13 06/13-06/13

Teknisk implementering gennemført fsva. ERST implementering

Milepæle 2013

Forretningsbehovet for implementeringen er beskrevet - fsva. ERST implementering

Ny deadline?

Analyserapport om SE-numre

Styregruppen for delprogram 6 har afholdt tre møder. Projektplaner for implementering i 

ERST og udfasning af SE-numre udarbejdet af hhv. ERST og SKAT. Der er modtaget udkast 

til beskrivelse fra KOMBIT.

Produkter i indeværende periode

Endelig plan for implementering i ERST foreligger.

Plan for løsning og implementering vedr. SE-numre

Næste periodes  produkter

Korrigerende handling

Projektet har afhængigheder til delprogram 2 i forhold til projekt om genbrug af adressedata. Dette 

skyldes, at et projekt under delprogram 6  skal give mulighed for at tilknytte en geografisk position i stedet 

for en adresse. Der arbejdes i delprogram 2 på at sikre fuldstændige erhvervsadresser og sikre, at de lever 

op til struktureringen på niveau 5 (mest strukturerede og omfattende niveau), som bl.a. gør det muligt at 

tilknytte geografisk position. Hvis denne del af delprogram 2 bliver forsinket eller manglende kvalitet, kan 

det have påvirkning på delprogram 6's leverance. 

Der udarbejdes i foråret 2013 en implementeringsplan for 

delprogram 2. Dette vil afklare, om der er risici for forsinkelse 

af delprogram 6. ERST sidder med i STG for delprogram 2 og 

MBBL (der er ansvarlig for delaftale) sidder med i STG for 

delprogram 6.  

Budget & business case

Risici og opmærksomhedspunkter

Budget: Holder budgettet?

15. juni - 30. juni 2013

31-12-2015

25. feb. - 14. juni 2013

Business case: Ser forudsætningerne ud til at holde/understøtter I business casen som tiltænkt?

Budgettet afholdes inden for rammerne af Erhvervsstyrelsen. Delaftale 6 er ifølge aftalen finansieret med 5,7 mio. 

kr. i løn og 4,6 mio. kr i drift i 2013. Hertil kommer fri adgang til de CVR-data og Selskabsdata, der er 

bevillingsfinansieret med 31,5 mio. kr. i 2013.

Hovedanalyse

31-12-2015

Erhvervsstyrelsen

Ingen ændringer i forudsætningerne

Efter plan

Samlet statusGD6 Erhvervsdataprogrammet

At gennemføre en række initiativer til at realisere potentialerne ved et mere effektivt genbrug og deling af 

virksomhedernes grunddata 

Statusoverblik

1

Risici og opmærksomhedspunkterTidsplan

Efter planEfter planEfter plan

Budget Business case/

understøttelse af business case



Øvrige bemærkninger:

Bemærkninger til røde og gule markeringer:

I felter markeret med rød/gul skal det angives, hvad årsagen er, og hvad der gøres for at få status 

tilbage i grøn

Tidsplan:

Budget:

Business case/understøttelse af business case:

Risici og opmærksomhedspunkter: KOMBIT og KL er udfordret på at levere til delprogram 6.


