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Referat af møde i styregruppen for GD2
Torsdag den 30. juni 2016 kl. 9.00-11.15, SDFE mødelok. 0.3
Deltagere:
Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Brian Arreborg Hansen (SDFE), Louise Nordskov
(SDFE), Jacob Egelykke Rasch (DIGST), Peter Henriksen (DIGST), Gisla Soltau
Faber (ERST), Michael Silau (ERST), Carsten Grage (CPR), Claus Rønne Jensen
(SKAT) (suppleant for Jeanette H. Heiner), Tine Garbers (KL) (suppleant for Troels
G. Rasmussen), Per Smed (KL), Steen Eiberg-Jørgensen (DST), Asbjørn Lenbroch
(SDFE)
Afbud:
Jeanette H. Heiner (SKAT), Troels G. Rasmussen (KL), Georg Jensen (SDFE)
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden (B)
Godkendelse af referat (B)
Status for delprogrammets fremdrift (B)
Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)
Plan for datavask i DAR, CPR-vej og DAGI (B)
Status på plan for korrektion af bopælsadresser i CPR (B)
Evt.

Referat:
PKT 1. Godkendelse af dagsorden (B)
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
PKT 2. Godkendelse af referat (B)
Styregruppen godkendte referatet uden bemærkninger.
PKT 3. Status for delprogrammets fremdrift (B)
Brian Arreborg (SDFE) gennemgik sagen.
Brian Arreborg (SDFE) orienterede om, at regeringens økonomiudvalg, venstres
folketingsgruppe og ministeren for Energi, Forsyning og Klimaministeriet har tiltrådt,
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at lovforslagene kan sendes i høring. Lovforslagene vil derfor blive udsendt i høring
den 31. juli med frist for høringssvar den 12. august 2016.
Brian Arreborg (SDFE) orienterede desuden om, at SKAT kort inden
styregruppemødet har meddelt, at status på SKATs projekt er i grøn på alle
parametre. SKAT opfordres til fremover at indmelde status inden deadline.
Søren Reeberg (SDFE) (som fung. KC for DAR og DAGI projekterne) orienterede
om, at der er større problemer ift. DAR og DAGI end statusrapporten giver indtryk
af. Det har vist sig, at problemstillingen vedr. DARs behov for DAGIs
mulitigeometri-register tidligere end planlagt ikke kun vedrører håndering af
supplerende bynavne men alt geometri-håndtering. Endvidere blev det klart dagen
før styregruppemødet, at omfanget af ændringerne i DARs DLS er større end som
så. Begge forhold har betydning for tidsplanen for testprojektet.
For multigeometri betyder det, at snitfladetesten mellem DAR og DAGI må
udskydes til efteråret. DARs DLS påvirker etableringstiden på Datafordeleren. Det
er endnu ikke klart, hvad de tidsmæssige konsekvenser heraf er for testplanen.
DAR er et mindre problem end BBR (der tilsvarende har leveret en ny DLS med
ændringer i datamodellen), men samlet set udgør de et problem.
Gisla Faber orienterede om, at ERST har vurderet, at datavask-opgaven ift.
virksomhedsadresser er større end oprindeligt antaget. Der er nærmere afklaring i
gang, og der er møde med KL, SDFE og GD2-programlederen i august. ERST har
endvidere en forventning om, at der vil være virksomheder, der vil modsætte sig
ændring af adressen. Der er ansat en kommunikationsperson til opgaven.
Gisla Faber orienterede desuden om, at hun har sagt op og fratræder med
udgangen af juli. Michael Silau overtager projektlederrollen. Det er ikke afklaret
endnu, hvem der deltager i styregruppen.
På spørgsmål fra Per Smed (KL) om, hvorvidt kommunerne skal tage del i opgaven
svarede Gisla Faber, at kommunerne ikke har en opgave. Det er virksomhederne,
der skal foretage ændringer i de situationer, hvor der er tale om ’væsentlige’
ændringer. Det kan fx være ved ændring/tilføjelse af et bogstav ifm. husnummeret.
Tine Garbers (KL) bemærkede, at der godt kan komme udfordringer for
kommunerne, og at det er vigtigt, at der er enighed om, at der i fællesskab
udarbejdes en plan for, hvordan opgaven gribes an. Tine bemærkede i den
sammenhæng, at KL har mulighed for at hjælpe ERST.
Gisla Faber (ERST) tilsluttede sig Tine Garbers bemærkning.
Styregruppen tog status for delprogrammet til efterretning.
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PKT 4 Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet
Brian Arreborg (SDFE) gennemgik sagen.
Louise Nordskov (SDFE) bemærkede, at emne 8 om konvertering af data til DAR
er ændret, idet DAR arbejder med en løsning, som ikke forudsætter at andre
registre skal ’fryses’ i en periode.
Styregruppen godkendte status på kritiske emner.
PKT 5 Plan for datavask i DAR, CPR-vej og DAGI
Louise Nordskov (SDFE) gennemgik sagen.
Gisla Faber (ERST) bemærkede, at CPR’s og CVR’s datavask-opgaver bør tilføjes
planen, når der foreligger detailviden.
Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at vi nu bør rulle med det foreliggende, og at
opgaverne vedr. CPR og CVR grundet en anden kompleksitet gennemføres
parallelt.
Styregruppen godkendte planen for datavask.
PKT 6 Status på plan for korrektion af bopælsadresser i CPR
Louise Nordskov (SDFE) gennemgik sagen.
Louise Nordskov (SDFE) orienterede om, at Justitsministeriet har givet
bemærkninger til forslag til Adresselov, og i den forbindelse har bemærket, at der
skal tilføjes noget, der håndterer overgangsperioden fra loven træder i kraft og til
adresserne i CPR og CVR er korrigeret, så de er i overensstemmelse med
adresserne i DAR. Det vil blive en bemyndigelse til ministeren.
Tine Garbers (KL) bemærkede, at det er væsentligt, at der er en deadline for,
hvornår adresserne i CPR og CVR er i overensstemmelse med DAR-adresserne.
Carsten Grage (CPR) forespurgte, om det får betydning for, hvornår hovedloven
træder i kraft.
Brian Arreborg (SDFE) svarede, at den del, der hjemler korrektionerne vil træde i
kraft 1. januar 2017, men at der vil være dele af loven, der træder i kraft senere.
Styregruppen tog orienteringen til efterretning.
PKT 7 Evt.
Søren Reeberg (SDFE) orienterede om, at næste styregruppemøde er den 18.
august 2016. Der var ikke yderligere til Evt.
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