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Referat af møde i styregruppen for GD2  

Torsdag den 19. maj 2016 kl. 09.00-9.30, SDFE mødelok. 0.4  

 

Deltagere:  

Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Brian Arreborg Hansen (SDFE), Louise Nordskov 

(SDFE), Adam Mollerup (DIGST), Peter Henriksen (DIGST), Gisla Soltau Faber 

(ERST), Carsten Grage (CPR), Troels G. Rasmussen, Claus Rønne Jensen 

(SKAT) (suppleant for Jeanette H. Heiner), Georg Jensen (SDFE), Helle Mette 

Sørensen, Referent (SDFE)  

 

Afbud: 

Steen Eiberg-Jørgensen (DST), Per Smed (KL), Jeanette H. Heiner (SKAT) 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden (B) 
2. Godkendelse af referat (B) 
3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
5. Status på datavask (B) 
6. Evt. 

 

  

 
Referat: 

 

PKT 1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

PKT 2. Godkendelse af referat (B) 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
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PKT 3. Status for delprogrammets fremdrift (B)  

Søren Reeberg (SDFE) indledte med, at det overordnet set går godt for 

delprogrammet. 

 

Brian Arreborg Hansen (SDFE) orienterede om, at DAR forventes at gå i grønt, når 

finansieringen af integrationen mellem DAR og CPR er på plads. Og der er indgået 

en  aftale mellem SDFE og KOMBIT vedrørende DAR.  

 

Brian Arreborg Hansen (SDFE) orienterede desuden om, at Adresseloven ligger i 

en stort set færdig version, men at høringen af begge lovforslag er udskudt 

minimum en uge som følge af en ”byrdevurderingsproces” i Erhvervsministeriet. 

Datoerne for hhv. fremsættelse (oktober 2016) og ikrafttrædelse af lovforslaget (1. 

januar) forventes at være uændret. 

 

Adam Mollerup (DIGST) bemærkede, at DIGST ser positivt på fremdriften i 

delprogrammet.  

 

Carsten Grage (CPR) orienterede om, at udviklingen af integrationen mellem DAR 

og CPR er sat i gang selvom finansieringen ikke er formelt godkendt endnu, og at 

CPR om nødvendigt dækker udviklingsudgifterne, hvis grunddatabestyrelsen mod 

forventning ikke tiltræder sagen om finansiering.  

 

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at også DAR har sat gang i udviklingen af 

deres del af integrationen på trods af den manglende finansiering. 

 

Adam Mollerup (DIGST) bemærkede, at DIGST forventer at finansieringen falder 

på plads og tilsluttede sig, at det er rigtigt at få sat udviklingen i gang. Omvendt er 

det også et hensyn, at Grunddatabestyrelsen ser en række økonomisager samlet, 

så de kan indgå i en samlet prioritering. 

 

På det grundlag blev det besluttet, at sagen til Grunddatabestyrelsen ikke går i 

skriftlig procedure, men venter til det formelle møde den 23. juni.  

 

Styregruppen godkendte status for delprogrammets fremdrift.  

 

 

PKT 4. Håndtering af aktuelle emner og risici (B) 

Brian Arreborg Hansen (SDFE) præsenterede sagen og bemærkede, at selvom der 

er mange emner på listen, er god proces omkring håndtering af dem alle. 

 

Styregruppen tilsluttede sig, at risici og emner vedrørende test fremover ikke skal 

fremgå af sagen, men alene behandles under det fælles GD1/GD2 punkt om test.  

 

Styregruppen godkendte risikobilledet og de mitigerende handlinger.  
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PKT 5. Status på datavask (B) 

Brian Arreborg Hansen (SDFE) præsenterede sagen herunder, at det på 

nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt at bede Grunddatabestyrelsen om 

medfinansiering af opgaven under forudsætning af, at der konverteres timer fra 

suppleringsprojektets taskforce til datavaskprojektet.  

 

Gisla Soltau Faber (ERST) bemærkede, at CVR ikke har sanktionsmuligheder over 

for de virksomheder, som ikke vil ændre deres adresse. Derfor forestår der et stort 

kommunikationsarbejde over for disse virksomheder, og det er vigtigt, at SKAT og 

CVR kommunikerer på en ensartet måde. 

 

Adam Mollerup (DIGST) bemærkede hertil, at hvis DIGST via deres 

kommunikationskanaler kan være behjælpelige, vil de gerne det. 

 

Styregruppen tog status for arbejdet med planlægning af datavaskopgaven til 

efterretning og tiltrådte omprioriteringen af timer fra suppleringsprojektets taskforce 

til datavask projektet. 

 

 

PKT. 6. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

 


