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Referat af møde i styregruppen for GD2
Torsdag den 2. februar 2017 kl. 12.00-12.45, SDFE mødelok. 0.3
Deltagere:
Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Morten Nordahl Møller (SDFE), Georg Bergeton
Larsen (SDFE) Line Theil Elikofer (SDFE), Leif Hernø (SDFE) (suppleant for Georg
Jensen) Stine Kern Licht (SDFE), Adam Arndt (suppleant for Per Gade) (DIGST),
Henrik Grønbæk Kristensen (Kombit), Troels G. Rasmussen (KL), Michael Silau
(ERST), Steen Eiberg-Jørgensen (DST), Helle Mette Sørensen (SDFE) - referent.
Afbud:
Jeanette H. Heiner (SKAT), Per Gade (DIGST), Carsten Grage (CPR), Claus
Rønne Jensen (SKAT) (suppleant for Jeanette H. Heiner), Georg Jensen (SDFE),
Carsten Grage (CPR)
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden (B)
Godkendelse af referat (B)
Status for delprogrammets fremdrift (B)
Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)
Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer (O)
Evt.

Referat:
PKT. 1 Godkendelse af dagsorden (B)
Søren Reeberg (SDFE) bød velkommen til ny programleder for GD2, Georg
Bergeton Larsen samt til Henrik Grønbæk Kristensen fra Kombit, der afløser Per
Smed.
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at punkt 5 er et orienteringspunkt
og ikke et beslutningspunkt, som angivet i den udsendte dagsorden.
PKT. 2 Godkendelse af referat (B)
Styregruppen godkendte referatet.
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PKT. 3 Status for delprogrammets fremdrift (B)
Georg Bergeton Larsen (SDFE) præsenterede status og orienterede om, at
programmet samlet set fortsat er i gul som følge af, at DAGI og testprojektet er i gul
pga. overskridelser af tidsfrister i milepælsplanen.
Da CPR-GD2 hverken skal levere data til Datafordeleren eller modtage data fra
den og derfor ikke deltager aktivt i snitflade- og integrationstest, rapporteres der
først igen i efteråret 2017 fra CPR-GD2 projektet. CPR har i GD2 en integration op
mod DAR, og dette arbejde er i gang.
Nederste afsnit på side 3 i coveret ”Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet GD2” erstattes med følgende afsnit:
ERST arbejder fortsat med at integrere styrelsens fagsystemer mod AWS som
følge af forsinkelsen med implementering af DAR på DAF. Pt. pågår
implementeringsarbejdet i relation hertil. Ændringen forventes idriftsat i Q1, 2017,
hvorefter kun DAR-valide adresser vil kunne indrapporteres i CVR. Herved kan
datavasken igangsættes jf. den godkendte plan.
Steen Eiberg-Jørgensen (DST) oplyste, at han udtræder af GD2 Projektforum, da
udviklingsprojektet ”DST-adressegrundlag” er afsluttet, men forbliver i GD2
styregruppen.
Michael Silau oplyste, at CVR fra d. 31. januar 2017 har lukket for brug af ikke DAR
validerede adresser ved registrering af virksomheder.
Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at GD2 næsten er klar til snitfladetest.
Styregruppen godkendte delprogrammets status.
PKT. 4 Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)
Georg Bergeton Larsen (SDFE) gennemgik de kritiske emner.
Steen Eiberg-Jørgensen (DST) forespurgte i forbindelse med punkt 15, om
dødsboer bliver betragtet som virksomheder, da det kan have indflydelse på DSTs
registrering. Han vil efterfølgende følge op på sagen.
Under punkt 16 anførte Troels G. Rasmussen (KL), at ordet ”kommuner” skal
udelades, så formuleringen kommer til at ligne den, der er angivet i coveret
”Navigationssystemer og ruteplanlægningssystemer”.
Styregruppen godkendte status
ovenstående bemærkning.

på

delprogrammets

kritiske

PKT. 5 Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer (O)
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emner

med

Line Theil Elikofer (SDFE) præsenterede sagen og informerede om, at der har
været holdt møde med 112-enheden, Center for Beredskabskommunikation, der er
interesseret i et videre samarbejde og at få indarbejdet Danske Stednavne i deres
systemer. Der har desuden været afholdt møde med virksomheden HERE, der bl.a.
anvendes i Garmin produkter.
Styregruppen vil løbende blive holdt orienteret.
Troels G. Rasmussen (KL) oplyste, at KL fremadrettet ønsker at være
indgangsvinklen til kommunernes involvering i arbejdet. Troels G. Rasmussen (KL)
tilføjede endvidere, at KL ønsker at blive inddraget i arbejdet, da KL har
medarbejdere, der beskæftiger sig med beredskabet og kan bidrage med viden.
Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at SDFE vil tage initiativ til dialog med KL.
Orienteringen blev taget til efterretning.
PKT. 6 Evt.
Der var ikke bemærkninger til punktet.
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