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Datavask i GD2 

Problem 

I februar varslede programledelsen overfor styregruppen en risiko for, at 

adresseprogrammets datavaskopgave ville blive forsinket og dermed påvirke 

idriftsættelsen af programmets registre. På det tidspunkt var opgavens forventede 

igangsættelse blevet udsat i 1½ år, og ansvaret for opgaven var blevet overdraget 

til den nye programledelse. Samtidig varslede programledelsen, at opgaven delvist 

var ufinansieret, og at der derfor kunne være brug for at bede 

Grunddatabestyrelsen om medfinansiering. Som konsekvens heraf orienteres 

styregruppen løbende om opgavens fremdrift.  

Status 

Der er truffet beslutning om at projektliggøre datavaskopgaven. SDFE har 

finansieret en projektleder, og programledelsen har finansieret konsulentbistand til 

planlægning af projektet.  

Projektet har sammen med Strand & Donslund forberedt en plan for, hvordan 

der kan gennemføres workshops med de registeransvarlige mhp. at få indsamlet 

de nødvendige informationer til en samlet, koordineret og prioriteret plan.  

Parallelt hermed har hvert registerprojekt arbejdet på (og arbejder fortsat på) de 

forberedende aktiviteter til datavaskopgaven, herunder fx at opgøre omfanget af 

data, der skal rettes (etablering af de såkaldte rettelister). 

Den første workshop afholdes den 18. maj med fokus på DAR, DAGI og CPR-

vej. Dernæst afholdes en workshop med fokus på CPR og CVR.  

Der er i alt 12 dataemner, der skal behandles (fx postnummer, 

afstemningsområder og bopælsadresser). Registerprojekternes forberedende 

arbejde skal vise, hvor omfattende retteopgaverne er. Den foreløbige vurdering er, 

at retteopgaverne i DAR, DAGI og CPR-vej er overskuelige i antal og ikke 

komplekse. Hvorimod der som bekendt ligger større opgaver ift. at få rettet 

bopæls- og virksomhedsadresser i hhv. CPR og CVR. Endelig har CPR-kontoret 

vurderet, at de kan gennemføre maskinelle rettelser ift. sognegrænser, hvorfor den 

kommunale opgave med at rette 13500 adresser kan falde bort.   

På seneste styregruppemøde fremlagde programledelsen et forslag om, at der 

trækkes kommunale repræsentanter ind i projektet i stil med sammensætningen af 

suppleringsprojektets taskforce, og bemærkede i den forbindelse, at dette ikke er 
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finansieret. Siden har det været undersøgt, om der er grundlag for at konvertere 

timer fra suppleringsprojektets taskforce til datavaskprojektet. Taskforcen mødes 

almindeligvis en hel dag som følge af længere transporttid for nogle af 

medlemmerne. Det er vurderingen, at de planlagte dage, der resterer i 2016 kan 

tilrettelægges således, at de kommunale taskforcemedlemmer bruger dele af tiden 

på datavaskopgaverne, hvormed der kan tilføres de nødvendige kommunale timer 

hertil. Det medfører nogle usikkerheder, idet det ikke på forhånd kan forudsiges, 

hvor meget taskforcens opfølgningsopgave overfor kommunerne vil kræve, eller 

den tilsvarende opgave ift. datavaskopgaverne. Men da programledelsen, som 

nævnt på sidste møde, har mulighed for at bidrage med ca. 300.000 kr. til 

projektet, er det SDFEs og KLs vurdering, at der ikke er grundlag for at bede 

Grunddatabestyrelsen om at medfinansiere opgaven.  

Løsning 

Det er programledelsens vurdering, at risikoen for, at datavaskaktiviteterne ikke 

gennemføres rettidigt ift. idriftsættelse af delprogrammet er reduceret betydeligt.  

Der arbejdes målrettet på at tilvejebringe en samlet, koordineret og prioriteret plan 

mhp. styregruppens godkendelse. Og der er på nuværende tidspunkt ikke 

grundlag for at bede Grunddatabestyrelsen om medfinansiering af opgaven, under 

forudsætning af, at SDFE må omprioritere et antal mandetimer fra 

Suppleringsprojektets taskforce.    

Det indstilles at styregruppen 

- tager status for arbejdet med planlægning af datavaskopgaverne til efterretning 

- tiltræder at SDFE omprioriterer et antal mandetimer fra suppleringsprojekts 

taskforce med bemærkning om, at det ikke påvirker taskforcens mål for 2016.  

Procedure 
Med styregruppens godkendelse af indstillingen indgås aftale med taskforcens 

kommunale repræsentanter om, at de bidrager til udarbejdelse af 

vejledningsmateriale til de kommunale datavaskopgaver samt til den løbende og 

afsluttende opfølgning hos kommunerne. 

Kommunikation 

Der orienteres om datavaskaktiviteterne i delprogrammets næste nyhedsbrev.  


