
 
Grunddataprogrammets delaftale 1: 

 

EJENDOMSDATAPROGRAMMET 
 
 Effektiv ejendomsforvaltning og 

genbrug af ejendomsdata 

  

 

Møde i projektforum den 17. januar 2013 



3: Status på den fælles analyse 

Emneområde for Workshop Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 

1: Kick off Gennemført n/a n/a 

2: Begrebsmodel Gennemført Planlagt (13.3) n/a 

3: Målarkitektur Planlagt (19.3) Planlagt (11.4) n/a 

4: Processer Gennemført Planlagt (24.1) Planlagt (21.2) 

5: Systemer Planlagt (31.1) Planlagt (5.3) Planlagt (14.3) 

6: Implementeringsplan Planlagt (22.1) Planlagt (7.3) Planlagt (9.4) 



4: Fælles projektværktøjer 
 

- Issueliste 
- Beslutningslog 
- Risikoanalyse 

 



Krav til issueliste 

• Alle skal kunne rejse et “issue” (web-baseret) 

• Alle skal have adgang til rejste “issues”  

• Adgangskontrol via login 

• Anvendelse: Projektforum behandler nye “issues” 
siden sidst. 

• Simpelt indhold (ikke for meget at udfylde) 

• Andre indholdsmæssige krav/ønsker? 
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Krav til beslutningslog 

• Sekretariatet har ansvaret for og redigerer 
beslutningloggen. 

• Beslutningsloggen skal være tilgængelig via web. 

• Adgangskontrol via login. 

• Anvendelse: Referat af møder og workshops. 

• Simpelt indhold (ikke for meget at udfylde) 

• Andre indholdsmæssige krav/ønsker? 
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Krav til risikovurdering og styring 

• Aktørerne risikovurderer egne projekter (BBR, 
Matrikel og Ejerfortegnelse) 

• Der anvendes et fælles skema for vurdering og 
indberetning af risici 

• Projektforum behandler nye “risici” siden sidst. 

• Simpelt indhold (ikke for meget at udfylde) 

• Andre indholdsmæssige krav/ønsker? 
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4: Strategier for datamigrering og test 
 

Udarbejdelse af forslag til kommissorium for 
tværgående strategier:  Fastlæggelse af de 

overordnede rammer og krav 



Strategiarbejderne omfatter 

• Udarbejdelse af kommissorium for tværgående strategier: 
– Test og kvalitetssikring 

– Datamigrering af ejendoms og ejerdata. 

• Kommissoriet skal fastlægge: 
– Strategiens rammer og krav 

– Interessenthensyn 

– Medvirkende 

– Strategiens tidshorisont 

• Behandling i projektforum den 7. februar 

• Forelæggelse til beslutning i styregruppen den 6. marts. 
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5: Det videre arbejde 



6: Næste møde:  
 
 

Torsdag den 7. februar kl. 9:30 - 11:30 
 



7: Eventuelt 


