
Oprettet Titel ID Beskrivelse Oprettet af Ejer

Frist/  

opfølgning Status Åben/lukket

19.08.2015 Tidsplan for lovarbejdet er ikke overholdt 136 Tidsplan for lovarbejdet er ikke overholdt 

pga. folketingsvalg og ressortændringer 

2015

Delprogramledelsen Delprogramejer sep-15 Der arbejdes på  en ny tidsplan som 

koordineres med GD2s 

implementeringsplan. Emnet håndteres via 

ændringsloggen 

Lukket

19.08.2015 Nøglepersoner er ikke rådighed efter 

ressortfordelingen

135 Ressortændringer som følge af 

folketingsvalg 2015 betyder at 

nøglepersoner ikke er til rådighed efter 

ressortfordelingen i GD2 - DAR, supplerende 

adresser, test og tværgående koordinering 

fra GD1 og GD2

Delprogramledelsen Delprogramejer sep-15 Emnet er rejst i direktionen i GST Åben

17.06.2015 Behov for tættere koordinering 134 Der er behov for en tættere koordinering 

mellem projekterne og delprogrammet om 

især aktiviteter relateret til GD7. 

Kristine & Jens Bo Delprogram-

ledelsen

uge 26 Problemstillingen er rejst 18. juni på 

ugemøde med programledelsen fra GD7. 

Der skal ses på forbedringer på kommende 

næste uge (uge 26). 21/8-15: afventer 

udfaldet af ressortomlægningen

Åben

09.06.2015 Brugerløsning for styring af

kommunal adgang til

grunddataregistrene. (tidl. formuleret som: 

Kombit single sign-on løsning ikke udviklet 

rettidigt)

133 Kombit udvikler ikke brugerløsning for 

styring af kommunal adgang til 

grunddataregistrene i tide til

registreprojekternes udvikling. Som 

konsekvens af dette må Registerprojekterne 

implementere anden

løsning (Nem-Id)

Delprogramledelsen Grunddatasekretar

iatet

30. 06.2015 10/6-15: Emnet er rejst på PK den 4. juni. 

Den 28. maj blev det meddelt Kombit, at 

GDS laver en hensigterklæring med Kombit  

vedrørende brugerstyringen og evt. 

finansiering, som drøftes på direktørmøde 

den 23. juni. Kombit har stillet som krav at 

alle skifter til den fælles log-on løsning. 24/8-

15: registerprojekterne bliver orienteret om 

løsning og kontaktperson hos Kombit for 

implementering af interimløsning og endelig 

løsning, så snart kombit har meddelt hvem 

der bliver kontaktpersoner.  PF orienteres i 

øvrigt om løsning/aftalen den 27. august. 

Åben

02.06.2015 Regler for dannelse af navngiven vej 132 Det skal afklares, om der skal være 

navngiven vej til historiske veje

Jeanne PF 30.08.2015 Emnet drøftes på møde senest august. 21/8-

2015: DAR danner ikke Navngiven Vej for 

historiske CPR-Veje. Det sikres dog at 

vejkoder der optræder for CPR’s historiske 

veje ikke genbruges i DAR. 

Lukket

19.05.2015 Ansvar for sammenstillet service ifm. 

adresser på vand 

131 Det skal afklares hvem der specificerer 

services (hvem medtager den i DLS)

GST SG slut juni MBBL & GST udarbejder udkast til løsning 

som sendes til godkendelse i SG den 25. 

juni. 21/8-15: SG godkendte den 25. juni, at 

GST specificerer servicen. 

Lukket

GD2 Issueliste pr. 25. august 2015



15.12.2014 Etablering af governance for 

sammenstillede services i 

grunddataprogrammet

129 Der er ikke besluttet roller og ansvar i 

forhold til indgåelse af dataleveranceaftale, 

herunder specificeringen, vedligeholdelse 

og finansiering af sammenstillede services i 

grunddataprogrammet

Delprogramledelsen Program-

koordinationen

Oktober 15.12.2014: Delprogramledelsen i GD1 og 

GD2 rejser spørgsmålet  i 

programkoordinationen

30/4-15: Der er behov for principper og 

procedurer for etablering udvikling og 

vedligehold af sammenstillede services. 

Emnet er løftet til programkoordinationen. 

10/6-15: Medtaget som leverance i GDPs 

masterplan. Opfølgning okt. 

Åben

30.3.2015 Håndtering af forretningsmæssige 

problemstillinger

128 Delprogramledelsen håndterer ikke 

forretningsmæssige problemstillinger i 

tilstrækkelig grad, da den er nød til at bruge 

tid på opgaver udenfor planer/budget, som 

ikke bidrager til fremdrift på de 

forretningsmæssige områder

Delprogramledelsen Delprogram-

ledelsen

august GD2 har et ressourceovertræk på grund af, 

at delprogrammet har måttet opprioritere 

mange ikke-delprogram-specifikke opgaver. 

Delprogrammets styregruppe er orienteret 

om, at for så vidt angår materialet til IT-

projektrådet (gevinstprofiler, 

leverancebeskri-velser mv.) er dette 

afleveret i tilstrækkelig kvalitet. 

30.4.2015 Løftet til programkoordinationen 

igen. 10/6-15: Grunddatasekretariatet har 

efterspurgt et notat om hvilke opgaver der 

er blevet presset pga. ressourcemangel, som 

først forelægges styregruppen 25. juni 2015. 

21/8: afventer udfald af 

organisationsændringer ifm. 

ressortfordelingen.

Åben

12.02.2015 Ny arbejdspakke vedr. regionernes 

beredskabsløsninger

124 Der er ikke udarbejdet arbejdspakker vedr. 

regioneres beredskabsløsninger 

Delprogramledelsen GD2 feb-16 Programledelsen(MLI)  kontakter Danske 

Regioner mhp at drøfte opgaven. 25/8: som 

konsekvens af den opdaterede 

milepælsplan (v3.0) er deadline for 

udarbejdelsen af arbejdspakker udskudt. 

Åben

12.02.2015 Arbejdspakker fra Kombit vedr. digital 

flytteløsning 

123 Der er ikke udarbejdet arbejdspakker fra 

Kombit vedr. digital flytteløsnign

Delprogramledelsen Kombit november Programledelsen kontakter Kombit (Per 

Smed)  i uge 13. 5/5-15: Der afholdt møde 

mellem Programledelsen og Kombit. 

Arbejdspakker vedr. digital flytteløsning 

udarbejdes senest november 2015. 

Åben



23.01.2015 Datavask i CVR 121 I forbindelse med den kommunale 

adressesuppleringsopgave, vil der blive 

afvist en række adresser, som i dag 

anvendes i CVR. Der er behov for en 

afklaring med CVR, hvordan disse afviste 

adresser håndteres i CVR, således at det 

sikre at kommunerne ikke på ny skal 

sagsbehandle samme sag. Løsning: En 

arbejdspakkebeskrivelse hvoraf det fremgår 

at CVR formulerer et løsningsforslag. 

Løsningsforslaget drøftes med 

programledelsen og KL.

Dead-line for CVR-løsningsforslag: Inden 

sommerferien – gerne før

KL Tine oktober Programledelsen går i dialog med ERST. 

Møde den 11. mart. Koordineres i øvrigt 

med datavaskplan. 10/6-15: afventer fortsat 

datavaskplan, som er rammesat til efterår 

2015. 

Åben

14.01.2014 Forsinket planlægning af arbejdspakker hos 

SKAT 

107 SKAT har ikke udarbejdet en detaljeret plan 

for tilvejebringelsen af deres produkter.  

Ifølge implementeringsplanen er ERST 

afhængig af produkterne. 12-05-2015:   

ERST kan ikke starte udvikling før det kan 

verificeres om det er muligt at ERST hhv. 

SKAT kan anvende forskelligt 

adressegrundlag (CPR-Vej og DAR) ved 

virksomhedsregistreringen. Der kan ikke 

verificeres om det er muligt at anvende 

forskelligt adressegrundlag, da SKATs ES-

adressetestdata er forældet(sidst opdateret 

2006/2007) og SKAT ikke har leveret 

tidspunkt for hvornår der foreligger 

opdateret adressedata.

Programledelsen Programledelsen 13. august 27/1-14: Der har været afholdt møde med SKAT 

den 13. januar. Jacob Rasch er udpeget som ny 

projektleder for GD2.j SKATs adressegrundlag.  

24/3-14: SKAT fremlægger nye arbejdspakker på 

PF-møde 27/3-14. Arbejdspakkerne deltajeres 

yderligere ifm. replanlægningsprocessen.  30/6: 

arkitekter fra begge myndigheder har afholdt 

møde den 16. juni. Der er imidlertid opstået 

usikkerhed om opgavens organisatoriske 

placering i SKAT. styregruppen besluttede på 

mødet 26/6, at såfremt problemet ikke er løst 

ved udgagen til august så orienteres 

grunddatasekretariatet herom, som vil orientere 

SKATs grunddatabestyrelsesmedlem om sagen. 

12/2-2015: issuet lukkes idet SKAT har leveret 

arbejdspakkebeskrivelser og afsat flere 

ressourcer til projektet. 12-05-2015: Emnet er 

genåbnet og forelægges styregruppen 19. maj 

2015. 25/8-15: Programledelsen måtte aflyst 

planlagt møde den 13. august mellem 

programledelsen, projektleder Claus og 

SKATs it-afdelingen hvor SKATs IT afdelings 

alternative løsningsforslag skulle drøftes. 

Der arbejdes på at finde ny dato for et møde 

i september

Åbnet



13.06.2014 Officiel myndighedsfortegnelse 118 DAGI har behov for at kunne tilgå de 

officielle navne og identifikationer (koder) 

for en række danske myndigheder, fx. 

kommuner og sogne. DAR har tilsvarende 

behov fsva kommuner. Oplysningerne 

findes i dag i "IM's myndighedsregister", 

som dog ikke er autoritativt.  

Projektforum Programledelsen 16/06-14: GD2 har 14/2-2014 fremsendt et 

notat om sagen til Grunddatasekretariatet 

og der er aftalt møde den 24/6. Herefter 

tager Programledelsen stilling til det videre. 

30/6: På styregruppemødet 26/6 

orienterede Jens Krieger (DIGST) om at der 

den 24/6 var afholdt møde mellem GD2 og 

grunddatasekretariatet om sagen. Jens 

fortalte, at DIGST giver tilsagn om at 

projektliggøre myndighedsfortegnelsen i 2. 

halvår af 2014, så løsning er der når DAGI 

har brug for den.  DIGST overvejer at 

forankre den i grunddataprogrammet – i 

delprogram 2. Med DIGST som projektejere. 

20/10-14: DIGST er blevet bedt om status. 

12/2-2015: KE følger op med GD8 - vi skal 

sikre os, at leverancen er i den kvalitet, vi 

har behov for (opfølgning uge 10). 13/5-

2015 - Programkoordinationen besluttede 

12. maj at sende sagen retur til 

Arkitekturforum, som behandler den igen.  

21/8-15: Sagen er fortsat hos AF. Ikke på 

dagsordenen i agust 

Åben


