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Dette notat opstiller en række observationer af og forbedringsforslag til Grunddataprogrammet. Som 

grundlag for opstillingen har PA Consulting Group A/S (PA) i juni og august måned 2017 gennemført 

et review af Grunddataprogrammet baseret på en række interviews med Grunddataprogrammets 

bestyrelsesmedlemmer, delprogrammernes styregruppeformænd, udvalgte øvrige deltagere i 

Grunddataprogrammet og leverandører. PA leverede en mundtlig status på bestyrelsesmødet den 23. 

juni 2017. Denne rapport dokumenterer og uddyber denne status, og baseret på en række 

efterfølgende leverandørinterviews og opfølgende interviews har vi opstillet en række anbefalinger.  

PA gennemførte et tilsvarende review i februar 2015 og har observeret en forøget opbakning til 

programmet, hvilket er yderst positivt. Således udtrykker de interviewede personer en klar, men også 

øget støtte til Grunddataprogrammet. Programmet er også kendetegnet ved god rapportering og 

styring baseret på en højere grad af tillid og samarbejde. Sekretariatet er blevet velfungerende med en 

god ledelse, der fungerer som omdrejningspunktet for den tværgående koordinering. 

Vi har løbende kommunikeret vores anbefalinger til programmet, således at disse har kunnet blive 

implementeret uden unødig forsinkelse. 

Grunddataprogrammet er enestående i form af at være det hidtil betydeligste tværoffentlige 

digitaliseringsprogram i Danmark. Vi kan konstatere, at programmet er i fremdrift og har gennemført 

de fleste af anbefalingerne opstillet i vores andet review fra februar 2015. Vores vurderinger på 

daværende tidspunkt omkring tidsplanen har materialiseret sig, og programmet er efterfølgende blevet 

omkring et år forsinket. 

Vi fastholder vores vurdering af tidsplanens holdbarhed udtrykt den 23. juni 2017; dog reduceres 

vores forventninger til programmets forsinkelse med de ca. tre måneders udsættelse, som der aktuelt 

arbejdes med. Således fastholder vi vores vurdering om en mest sandsynlig produktionsstart til 

efteråret 2018, hvis scope fastholdes. 

Samlet set kan programmet forbedres på følgende måder: 

 En øget anvendelse af taskforce-arbejdsformen 

 Programmet bør fagligt udfordre tids- og aktivitetsplaner for delprogrammernes projekter 

 Hændelsesfunktionaliteten må ikke nedprioriteres 

 Begrænsningerne i EjendomsStamRegisteret frozen zone bør analyseres 

 Forhandlinger omkring ESR med KMD bør koordineres tæt 

 Arkitekturforums beslutningskompetence bør forøges 

 Der bør gennemføres et løsningsreview 

 En samlet beskrivelse af Datafordelerens operationsmodel bør udarbejdes 

 En samlet drøftelse af Datafordelerens forretnings- og operationsmodel bør planlægges og 

gennemføres med henblik på at sikre en bredere anvenderinvolvering 

 Programstrukturen kan med fordel forenkles ved sammenlægning af en række af delprogrammerne 

 Programsekretariatet kan og bør påtage sig en endnu mere styrende rolle 

 Anvenderforum bør snarest udbygges og fremtidens brugere af Datafordeleren sættes i centrum. 

De opstillede observationer er ikke usædvanlige i forhold til tilsvarende programmer af 

Grunddataprogrammets størrelse og kompleksitet, og Grunddatabestyrelsens 

kvalitetssikringsforanstaltning i form af reviews anbefaler vi gennemført regelmæssigt gennem 

programmets levetid. 

INTRODUKTION OG OPSUMMERING 



 

2 

CONFIDENTIAL – between PA and Digitaliseringsstyrelsen 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

1 TIDSPLANEN ER UDFORDRET 3 

1.1 Frem til produktionsstart bør taskforce-formen være udgangspunktet 3 

1.2 Tids- og aktivitetsplaner bør udfordres 4 

1.3 Hændelsesfunktionaliteten må ikke nedprioriteres 4 

1.4 Begrænsningerne i ESR frozen zone bør analyseres 4 

1.5 ESR-forhandlinger med KMD bør koordineres tæt 5 

2 BEHOV FOR ET BESLUTNINGSDYGTIGT ARKITEKTURFORUM 6 

2.1 Arkitekturforums beslutningskompetence bør forøges 6 

2.2 Der bør gennemføres et løsningsreview 6 

3 FREMTIDIG FORRETNINGS- OG OPERATIONSMODEL 7 

3.1 En samlet beskrivelse af Datafordelerens operationsmodel bør udarbejdes 7 

3.2 En samlet drøftelse af Datafordelerens forretnings- og operationsmodel bør planlægges 

og gennemføres med henblik på at sikre en bredere anvenderinvolvering 8 

4 FORENKLET GOVERNANCESTRUKTUR 9 

4.1 Programstrukturen kan med fordel forenkles ved sammenlægning af en række af 

delprogrammerne 9 

4.2 Programsekretariatet kan og bør påtage sig en endnu mere styrende rolle 9 

4.3 Anvenderforum bør snarest udbygges, så fremtidens brugere af Datafordeleren sættes i 

centrum 10 

5 RISIKOSTYRINGEN FUNGERER TILFREDSSTILLENDE 11 



 

3 

CONFIDENTIAL – between PA and Digitaliseringsstyrelsen 

Grunddataprogrammet er i sit udgangspunkt et ambitiøst, komplekst og enestående program 

inkluderende en Datafordeler, som har potentialet til at blive en hjørnesten i den fremtidige offentlige 

it-systeminfrastruktur for de kommende årtier. 

Datafordeleren har løbende været udfordret på eksempelvis indarbejdelse af funktionaliteter, som er 

blevet identificeret efter indgåelse af kontrakten, ændrede behov i retning af mere filoverførsel og 

væsentlige forøgede krav til databehandlingskapacitet, hvilket samlet set har udfordret programmets 

tidsplan. Da den fælles offentlige Datafordeler er en enestående nyskabelse – og dermed ikke ”blot” 
endnu en implementering af endnu et ERP-system – kan det selv med en god forberedelse og styring 

ikke undgås, at der løbende i programmet har opstået nye situationer og overraskelser, som har 

skullet håndteres. Tilsvarende udfordringer har været gældende for nogle af Delprogrammernes 

registre, hvor udfordringerne dels har været at få etableret de nye registre og tilhørende systemer, og 

ikke mindst dels at få disse til at fungere i en kompleks sammenhæng med øvrige registre. 

Ovenstående karakteristika er vigtige at have med i overvejelserne, når der arbejdes med tids- og 

aktivitetsplanerne frem til produktionsstart for Datafordeleren og dermed for de fleste af registrene i 

regi af delprogrammerne. 

PA Consulting Group præsenterede den 23. juni 2017 en status for nærværende reviewarbejde, hvor 

der blev givet udtrykt for, at den på dette tidspunkt gældende tidsplan var under betydeligt pres. 

Eksempelvis er implementeringsfasen baseret på, at der arbejdes med syvdags arbejdsuger. 

Grunddatabestyrelsens tilbagemelding var, at der er behov for en yderligere analyse af tidsplanens 

robusthed. 

Den aktuelle status (fredag den 18. august) er, at snitfladetesten ikke er afsluttet og har dermed i 

kalendertid indtil videre taget mere en dobbelt så lang tid som afsat før igangsætning af 

snitfladetesten. Vi har konstateret, at der er gennemført en re-planlægning af aktiviteterne for 

færdiggørelse af snitfladetest, integrationstest, prøveimplementering, anvendertest og den egentlige 

implementering. Vi har noteret os, at den samlede plan er rykket nogle måneder, og, at der er tilført 

buffere flere steder i planen. 

Vi vurderer således, at den seneste re-planlagte tidsplan udgør et mere realistisk bud på en 

realisérbar tidsplan for det samlede program. Vi vurderer dog fortsat, at tidsplanen er udfordret og 

forbundet med risici, særligt i forhold til integrationstesten, anvendertesten (omkring 

tilbagekonvertering til ESR) og den endelige implementering. Vi vurderer samlet set, at et realistisk 

færdiggørelsestidspunkt vil være i løbet af efteråret 2018. 

 

1.1 Frem til produktionsstart bør taskforce-formen være 
udgangspunktet 

Programmet har haft gode erfaringer med brugen af taskforce-arbejdsformen til at takle forskellige 

udfordringer. Denne arbejdsform har mange fællestræk med den agile metode, der bl.a. er 

kendetegnet med at have arbejdsgrupper (Scrum Team) på 8-12 medarbejdere på tværs af fag og 

kunde-/leverandørgrænser, som er tæt på fuldtidsallokeret og på samme lokation, entydighed i 

ejerskab til leverancerne i form af leveranceejer (Product Owner), en coach, som sikrer, at produktive 

metoder og værktøjer anvendes i samarbejdet (Scrum Master), hyppige leverancer og styring af 

opgaveproteføljen (Backlog). Brugen af den agile metode giver typisk produktivitetsforbedringer på 

+30%. 

1 TIDSPLANEN ER UDFORDRET  
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De tidsmæssige rammer tillader ikke en transformation til den agile metode, men der kan med fordel 

”lånes” agile værtøjer, som et supplement til den allerede etablerede taskforce-arbejdsform. Grundet 

den store bredde i programmet vil det være nødvendigt at være pragmatisk med ovenstående 

principper, da der kan forekomme eksempler, hvor der kun er brug for ad hoc deltagelse i taskforcene.  

Det er vigtigt, at hver af de nedsatte taskforces arbejder på samme lokation, hvilket typisk vil være 

programmets lokaliteter. Ligeledes vil det være kritisk, at leverandørenes medarbejdere indgår i 

teamene for bl.a. at sikre, at de nødvendige kompetencer er mobiliseret, når behovet viser sig. Det 

eventuelle ressourcemæssige merforbrug skal sikres holdt på et minimum ved brug af en 

opgaveportefølje per taskforce, således at der i ikke-kritiske situationer arbejdes med opgaver, som 

alligevel skulle løses. 

For at sikre høj produktivitet, yderligere ressourcer, umiddelbar tilgang til nøgleressourcer fra 

leverandører og stor reaktionsdygtighed anbefales det for programmets væsentligste opgaveområder 

at nedsætte permanente taskforces med ideelt set 8-12 deltagere på tværs af kunde og leverandør, 

lokaliseret på programmets adresser. 

 

1.2 Tids- og aktivitetsplaner bør udfordres 

Det er vores indtryk, at bearbejdningsdybden af tids- og aktivitetsplanerne varierer mellem de registre 

og systemer, som er placeret i GD1 og GD2. De enkelte tids- og aktivitetsplaner er udarbejdet af 

forskellige styrelser og it-leverandører, hvorved det er overvejende sandsynligt, at der er blevet 

anvendt forskellige forudsætninger og estimeringstilgange.  

For at sikre, at den samlede tids- og aktivitetsplan er af høj kvalitet, anbefales det, at tids- og 

aktivitetsplaner på registerniveau fagligt udfordres af delprogramledelsen og testprojektet for så vidt 

angår snitflade- og integrationstest, så kvaliteten af den aggregerede plan forøges, hvormed antallet 

af ”overraskelser” i programmet kan reduceres. 

 

1.3 Hændelsesfunktionaliteten må ikke nedprioriteres 

Anvendertesten er koncentreret omkring de offentlige anvendere og har især fokus på at få den 

løbende tilbagekonvertering til ESR til at fungere. Den finansielle sektor er ved e-nettet repræsenteret 

i anvendertesten, hvorved sektoren har mulighed for at orientere sig med den nye funktionalitet. Den 

formelle anvendertest for den finansielle sektor er placeret i implementeringsfasen. 

For at sikre nogle af visionerne for Datafordeleren kan det være relevant tidligt at udfordre e-nettet på 

deres snitflade til Datafordeleren, da det bør forventes, at de fleste anvendere vil efterspørge en 

snitflade til Datafordelen, som de er fortrolige med – nemlig filoverførsler og i mindre omfang 

hændelsesabonnementer, som er en af de væsentligste landvindinger i Datafordeleren. 

Det anbefales at udfordre den finansielle sektor v/ e-nettet i forhold til så stor anvendelse af 

Datafordelerens hændelsesfunktionalitet som muligt og dermed begrænse brugen af filoverførsler.  

 

1.4 Begrænsningerne i ESR frozen zone bør analyseres 

Programmet arbejder med en implementeringsfase frem til august 2018, hvor frozen zone for ESR 

starter og slutter til februar 2019. Baseret en række indledende drøftelser med KMD, som er 

leverandør af ESR, er det vores indtryk, at den seks-måneders frozen zone ikke er binær, men godt 

kan gradbøjes, således at væsentlige dele af ESR-løsningen ikke behøver at være omfattet af frozen 

zone, og at få, men centrale dele kun behøver at være frozen i nogle få måneder. Dette kan 

muliggøres ved at få et bedre systemoverblik af ESR, at være fleksibel i arbejdstilrettelæggelsen 

omkring timingen af ESR-kørsler og eventuel anvendelse af kopiregistre. 
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Det anbefales i samarbejde med KMD at foretage en analyse af, hvorledes begrænsningerne i ESR 

frozen zone kan nedbringes til et minimum uden at kompromittere driften af ESR, herunder 

opkrævning af eksempelvis grundskyld og dataleverancer til SKATs ejendomsbeskatningssystemer. 

 

1.5 ESR-forhandlinger med KMD bør koordineres tæt 

Udfasningen af ESR udgør en betydelig besparelse for den offentlige sektor og indgår i benefit casen 

for Grunddataprogrammet. Der er mange anvendere af ESR, og der er ikke etableret en fælles plan 

for udfasning af den offentlige anvendelse af dette register, herunder hvem der bærer de betydelige 

omkostninger ved en trinvis udfasning af ESR. Der er således en ”hvem blinker først”-situation mellem 

ESR-interessenterne, og hvor der aktuelt gennemføres bilaterale drøftelser med KMD omkring en 

videreførelse af ESR for en kortere årrække, hvilket er en unødvendig positiv situation for KMD. 

Det anbefales, at de væsentligste interessenter til ESR afklarer den omkostningsmæssige fordeling af 

de ESR-relaterede omkostninger frem til udfasning heraf samt tæt koordinerer drøftelserne omkring 

nedlukning af ESR med KMD. 
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Arkitekturfunktionen har haft en positiv, faciliterende rolle for programmet i en relativt løs 

governancestruktur. Det vurderes ligeledes, at den faciliterende arkitekturfunktion har været den 

rigtige og mulige konstruktion indtil nu. 

Arkitekturarbejdet har principielt løst tre opgaver i relation til arkitektur: udarbejdelse og 

implementering af policy, sikring af compliance med policy samt konkret problemløsning vedrørende 

arkitektur. Det er oplevelsen, at de nødvendige policydokumenter for udviklingsprocessen i det store 

hele er udarbejdet. Disse policydokumenter inkluderer f.eks. policy vedrørende REST-services, 

udvidede hændelser og til dels bi-temporalitet. Erfaringerne fra policyarbejdet er, at dette er en 

langvarig og noget tung proces. 

På arkitekturområdet har der været arbejdet decentralt med en koordinerende overbygning i form af 

Arkitekturforum, hvorfor der er risiko for eksempelvis principielle forskelle i data og 

snitfladedefinitioner, når data fra forskellige registre kobles sammen. 

Arkitekturforum har haft gode erfaringer med taskforce-arbejdsformen til den løbende problemløsning, 

hvilket jf. anbefalingen i afsnit 1.1 foreslås videreført for at minimere negative konsekvenser for 

tidsplanen. 

 

2.1 Arkitekturforums beslutningskompetence bør forøges 

Fremadrettet og især omkring integrations- og anvendertest må det forventes, at der vil være brug for 

mere beslutningskraft, da der må forventes udfordringer omkring eksempelvis ensartet nøglebrug, 

regler for fysiske datamodeller, hændelsessynkronisering, bi-temporalitet mv. 

Fremadrettet anbefales det at øge Arkitekturforums beslutningskompetence, og selektivt inddrage 

leverandørernes arkitekturkompetencer med henblik på at sikre fremdrift (taskforce-model jf. afsnit 

1.1). Beslutningskraften bør sikres dels ved styrkelse af mandatet og dels gennem en effektiv 

eskalering til Styregruppen for Test og Integration og bestyrelsen. 

 

2.2 Der bør gennemføres et løsningsreview 

Datafordeleren er kravspecificeret i 2012/13 og primært programmeret i 2014/15. Når Datafordeleren 

forventeligt går i drift i 2018, er der gået tre-fire år siden Datafordeleren blev programmeret. De 

seneste fem år er der sket en betydelig udvikling i den metodemæssige tilgang til hændelsesbaseret 

programmering og i udbuddet af standardkomponenter og -løsninger. 

Det anbefales efter, at Datafordeleren er sat i produktion, at gennemføre et løsningsreview af 

Datafordeleren samt scanne datafordelermarkedet for hermed at få input til opstilling af en releaseplan 

for Datafordeleren. Således forventes det, at en markedsscanning vil give dels værdifuld inspiration til 

nye funktionaliteter og dels overblik over markedsudbuddet af standardkomponenter til eventuelt 

supplement eller udskiftning af dele af Datefordeleren. 

2 BEHOV FOR ET BESLUTNINGSDYGTIGT 
ARKITEKTURFORUM 



 

7 

CONFIDENTIAL – between PA and Digitaliseringsstyrelsen 

Fokus i det samlede program har naturligt hidtil været på at få Datafordeleren og GD1- og GD2-

registre leveret. Dette involverer et omfattende testforløb og forberedelse af implementering. Der har 

således endnu ikke været dybdegående drøftelser af, hvorledes Datafordelen skal indgå i samspillet 

mellem operatør, registre og anvendere. Mange i programmet efterlyser denne drøftelse ikke mindst 

af hensyn til fremtidige anvenderes krav og forventninger. 

 

3.1 En samlet beskrivelse af Datafordelerens operationsmodel 
bør udarbejdes 

Datafordeleren er en nyskabelse i den danske offentlige sektor, og mange aktører i offentlige og 

private regi bliver berørt ved implementeringen og ibrugtagningen af Datafordeleren. Der er en 

betydelig mængde tekniske og arkitekturmæssige udfordringer forbundet ved overgangen til 

anvendelse af Datafordeleren, og det er naturligt, at sikring af fremdrift samt arbejde med disse 

udfordringer har udgjort hovedfokus for programmet i den seneste periode.  

I vores review er det imidlertid konstateret, at der særligt i bestyrelsen er stor efterspørgsel efter en 

grundig og konkret debat af Datafordelerens forretnings- og operationsmodel. En sådan debat skal 

skabe klarhed over, hvorledes det praktiske samarbejde mellem registerejerne, SDFE som operatør 

og deltagende organisatoriske enheder i Digitaliseringsstyrelsen samt ikke mindst anvenderne kan 

tilrettelægges, så der sikres smidighed og kvalitet for anvenderne. Beskrivelsen skal således klargøre 

organisering, roller og ansvar, økonomisk model samt den daglige og praktiske virkemåde for såvel 

drift og vedligehold som løbende udvikling.  

Der er udarbejdet et vigtigt bidrag til beskrivelse af en samlet forretnings- og operationsmodel i form af 

Distributionsaftalen version 1.6, der fastlægger de overordnede rammer for samarbejdet mellem 

parterne. Indledende overvejelser omkring ansvar, økonomi, organisering og aftalevilkår udgør, 

sammen med en række øvrige notater, f.eks. ved ændringsstyring, gode trædesten for det videre 

arbejde. 

Det er vores erfaring, at beskrivelse og strategisk drøftelse af forretnings- og operationsmodellen kan 

medvirke til at sætte fokus på kunde- og anvendersiden af en ny forretning/setup som Datafordeleren. 

Dette vil sikre, at der i højere grad tænkes og ageres ”udefra og ind”, så nødvendige forhold for kunder 

og anvendere bliver styrende for den fremtidige indsats i programmet. Det er vores vurdering, at dette 

er nødvendigt for at sikre succes med den samlede implementering af Datafordeleren. 

Det anbefales derfor, at arbejdet med at beskrive en samlet forretnings- og operationsmodel 

opprioriteres og kompletteres således, at alle involverede, herunder anvenderne, får klarhed over 

Datafordeleren og dens muligheder. Vi anbefaler særligt at beskrivelsen omfatter overvejelser om 

sikkerhed i forhold til GDPR (persondataforordningen). Vi understreger ligeledes særligt behovet for at 

klarlægge anvendernes krav og succeskriterier samt Datafordelerens evne til at imødekomme disse.  

 

 

 

 

 

3 FREMTIDIG FORRETNINGS- OG 
OPERATIONSMODEL 



 

8 

CONFIDENTIAL – between PA and Digitaliseringsstyrelsen 

3.2 En samlet drøftelse af Datafordelerens forretnings- og 
operationsmodel bør planlægges og gennemføres med 
henblik på at sikre en bredere anvenderinvolvering 

Der er etableret et løbende samarbejde omkring den fremtidige anvendelse af Datafordelen med 

finanssektoren i det såkaldte KUFO (kontaktudvalg for finanssektoren). Herigennem sikres den 

nødvendige koordinering mellem Digitaliseringsstyrelsen, SDFE som operatør og repræsentanter for 

finanssektoren, der bliver en meget væsentlig anvender af Datafordeleren. 

Som nævnt under punkt 3.1 anbefaler vi en bredere kunde- og anvenderinvolvering i arbejdet med 

udarbejdelse af en samlet beskrivelse af en forretnings- og operationsmodel for Datafordeleren. Vi 

vurderer det som særdeles vigtigt, at Grunddatabestyrelsen får en grundig drøftelse af modellen og 

opnår fælles forståelse og når til enighed om den praktiske virkemåde. Det skyldes, at programmet 

har brug for bestyrelsens opbakning til at bane vejen for en succesrig implementering af 

Datafordeleren.  

Vi anbefaler derfor, at der tilrettelægges et grundigt drøftelsesforløb af forretnings- og 

operationsmodellen i Grunddatabestyrelsen. Erfaringsmæssigt bør en sådan drøftelse gennemføres 

iterativt, således at scope og omfang aftales indledningsvis, hvorefter delelementer af forretnings- og 

operationsmodellen kan behandles over en periode. En samlet model kan derefter behandles på et 

bestyrelsesmøde, som har karakter af en workshop. 
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Grunddataprogrammet er fortsat organiseret i en række delprogrammer, som vedrører de enkelte 

registerprojekter i de respektive ministerområder. Flere af delprogrammerne er i praksis afsluttede 

eller hvilende, således at den væsentligste aktivitet nu findes i GD1 vedrørende Ejendomsdata, GD2 

vedrørende Adressedata samt i den nu etablerede Styregruppe for Test og Implementering (STI). 

Programstrukturen består desuden af Grunddatasekretariatet, en Arkitekturfunktion, der forestår 

Arkitekturforum, samt en funktion for Risikoledelse. Programkoordineringen, som efter sidste review 

blev styrket, er opretholdt. Endeligt er der etableret et anvenderforum for Finanssektoren (KUFO). 

Vi har konstateret, at de grundlæggende program- og projektmekanismer såsom mødeplan, 

indkaldelse, referater, materialer, statusrapporter og risikoregistrering fungerer tilfredsstillende i det 

samlede program. Vores review viser også, at programlederen og sekretariatet har indtaget en central 

og positiv rolle i programmet. 

Den nyetablerede Styregruppe for Test og Implementering, som er etableret for at sikre fremdrift og 

øge koordinationen vedrørende test og implementering i GD1 og GD2, har haft en positiv effekt på 

fremdriften og har ligeledes sikret en effektiv eskalering til bestyrelsen. Ligeledes har det 

underliggende eksekveringsforum bidraget til, at alle aktører blev informeret ens og samtidigt. 

 

4.1 Programstrukturen kan med fordel forenkles ved 
sammenlægning af en række af delprogrammerne 

Kompleksiteten i styringen af et stort program, som Grunddataprogrammet, bør konstant søges 

forenklet, da hver enhed, der er underlagt den besluttede governance-mekanisme, stiller krav til den 

nødvendige ressourceindsats til programmets styring.  

Flere af projekterne i programmet er som nævnt afsluttet (GD3, GD4 og GD8) eller delvis inaktive 

(GD5 og GD6). Fokus i programmet er således STI og GD7. 

Det anbefales derfor at overveje at sammenlægge GD1 og GD2 med STI samt afvikle governance for 

afsluttede og inaktive projekter. Da koordinationsbehovet på tværs af programmet dermed er 

begrænset til forhold, som kan drøftes i Arkitekturforum eller i Risikoenheden, anbefales det ligeledes 

at ændre Programkoordinationsgruppen fra at være besluttende til alene at være et ad hoc forum, 

som kan anvendes til information og erfaringsudveksling et mindre antal gange om året. Det er vores 

forståelse, at denne ændring i praksis allerede er på vej. 

 

4.2 Programsekretariatet kan og bør påtage sig en endnu mere 
styrende rolle 

Programmet er gået ind i den afgørende fase med diverse test, prøveimplementering og egentlig 

implementering frem mod den planlagte idriftsættelse i medio 2018. Man står over for en række vigtige 

milepæle, som vil kræve overblik, fasthed i milepælsstyringen samt konsekvent opfølgning på tværs af 

programmet. Programsekretariatet har en central rolle som bindeled mellem programmet og 

bestyrelsen og ligeledes en vigtig rolle som styrende organ. 

Sammen med den generelt positive tilbagemelding på sekretariatets arbejde har reviewet vist, at der 

efterspørges en endnu større grad af styring og proaktivitet i programsekretariatets ledelse. Også 

4 FORENKLET GOVERNANCESTRUKTUR 
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baseret på erfaringer fra lignende programmer anbefaler vi derfor, at programsekretariatet og 

programlederen påtager sig en endnu mere styrende og proaktiv rolle, samt benytter sig af umiddelbar 

eskalering til bestyrelsesniveau, når der opstår behov for konflikthåndtering eller prioritering i dele af 

programmet.  

 

4.3 Anvenderforum bør snarest udbygges, så fremtidens brugere 
af Datafordeleren sættes i centrum 

Vi har konstateret, at programmets fokus i altovervejende grad er på de kommende leverancer og 

milepæle, som skal sikre overholdelse af tidsplanen for idriftsættelse af en funktionsdygtig 

Datafordeler. Det er på den ene side helt naturligt på dette tidspunkt i programmets levetid og på den 

anden side et velkendt tegn på, at fokus på brugerne og deres anvendelse af den pågældende 

systemleverance underprioriteres med en betydelig risiko for ringe succes efter idriftsættelse til følge. 

Der er dog etableret et forum for kommende brugere i finanssektoren, KUFO (koodinationsudvalg for 

finanssektoren), hvilket er en god og nødvendig konstruktion for at sikre involveringen af en kritisk 

anvendergruppe. 

Der er imidlertid andre væsentlige anvendergrupper såsom ATP, SKAT og kommunerne gennem KL 

og KOMBIT. Vi vurderer, at det haster med at definere en god plan for involveringen af disse 

anvendergrupper. Det gælder ligeledes for potentielt øvrige såkaldte ”vækst-anvendere”, hvor 

oplysning, information og involvering kan føre til øget anvendelse af den fællesoffentlige Datafordeler. 

De kan bringe visionen med Grunddataprogrammet nærmere sin realisering.  

Vi anbefaler således, at der snarest udarbejdes en ambitiøs plan for involvering af alle relevante 

anvendergrupper. Anvendelser af og oplæring i brugen af Datafordeleren skal udrulles. 

Kommunikation om og markedsføring af Datafordelerens bredere muligheder bør ligeledes 

planlægges og gennemføres. 
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Risikostyring i Grunddataprogrammet håndteres af risikoledelsen, som består af deltagere fra 

delprogrammerne og grunddatasekretariatet. Formål med risikoledelsen er at bidrage til en øget 

risikostyring i Grunddataprogrammet i styringen af fremdrift for leverancer på kritisk vej.  

Risikoledelsen består af udpegede risikoansvarlige for delprogrammer, som har leverancer på kritisk 

vej. Der arbejdes på at få GD5 og GD6 til at være en del af risikoledelse. 

Introduktionen af risikostyringsværktøjet Mitigator i februar 2017 har været et positivt tiltag og forenkler 

dels registreringen af risici og mitigerende handlinger og dels kommunikationen af de enkelte 

delprogrammers risici til programniveau. Vi har i vores interviews ikke observeret eksempler, hvor 

medarbejdere har været tilbageholdende med at flage risici eller kategorisere disse for optimistisk. 

I forhold til Grunddataprogammets færdiggørelsesgrad anbefales det at fortsætte med den nuværende 

tilrettelæggelse af risikostyringen. 

 

   

5 RISIKOSTYRINGEN FUNGERER 
TILFREDSSTILLENDE 
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