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Der udarbejdes ingen særskilt business case for projektet



Initiativnavn og -nummer

Initiativets formål

Fase

Rapport udfyldt af

Rapporteringsperiode 

Næste rapporteringsperiode

Opr. deadline: 

Nuv. deadline:

Deadline

Løbende

Løbende
10-06-2013

Løbende

Deadline Gennemført?

18-02-2013 Ja

30-04-2013 Ja

Medio 2013

Ultimo 2013

02/13-06/13 06/13-06/13

Samlet statusGD7.c Fælles datamodel for grunddata

At etablere en fælles datamodel, for at sikre at grunddata kan sammenstilles på tværs af registre, samt at 

grunddata er veldokumenterede, således at de nemt og med få omkostninger kan bringes i anvendelse.

Statusoverblik

1

Prioritering gennem styregruppen

Udarbejdelse af ibrugtagningsstrategi med fokus på 

delprogrammernes tidsplaner og indbyrdes afhængigheder.

Løbende koordinering.

31-12-2013

Der skal prioriteres ressourcer til datamodellering i styrelserne

Anskaffelse

31-12-2013

Sara Bjerre Budget: Holder budgettet?

Der skal være autoritet nok i grunddataprogrammet til at sikre, at de dataansvarlige føler sig forpligtet til at 

følge det fælles modelleringskoncept

Budget forventes at holde. Der er afsat 700.000 i 2013.

Forankring af projektet i grunddatabestyrelsen

Korrigerende handling

Der udarbejdes ikke business case for dette projekt

Risici og opmærksomhedspunkter

15/06/2013 - 30/06/2013

26/02/2013 - 14/06/2013

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

Budget & business case

Risici og opmærksomhedspunkterTidsplan

Efter planEfter plan Efter planEfter plan

Budget
Business case/

understøttelse af business case

PID godkendt af styregruppen

Fælles modelleringskoncept

Governanceaftale om fælles datamodel

Forskellige tidsplaner i delaftalerne kan vanskeliggøre modellering af relationerne mellem registrene

Ny deadline?Milepæle 2013

10-06-2013

Høring af modelleringskoncept

Gennemførsel af POC (proof of concept) af modelleringskoncept

Næste periodes  produkter

ATP indtrådt i styregruppe og projektgruppe

3., 4. og 5. workshop om modelleringskoncept afholdt

Udarbejdelse af fælles modelleringskoncept

Udarbejdelse af ibrugtagningsstrategi

Produkter i indeværende periode

Første version af fælles datamodel



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:


