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BILAG 1  
 

 
Referat af møde i styregruppen for Adresseprogramme t, tirsdag den 27. januar 2015 kl. 
12.45 – 14.45 
 
 

Til stede 

Institution Navn Titel 

Ministeriet for By, Bolig og Landd. Søren Rude, formand (SRU) Kontorchef 

Ministeriet for By, Bolig og Landd. Else-Marie Ulvsgaard (EMU) Programleder 

Digitaliseringsstyrelsen Jacob Egelykke Rasch (JAE) Specialkonsulent  

(Deltog som suppleant for Jens Krieger Røyen) 

Geodatastyrelsen  Morten Nordahl Møller(MNM) Områdechef  

Geodatastyrelsen/Datafordeler  Mads Møldrup (MBM) Områdechef 

KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 

KL Marie Louise Madsen (MLM) Kontorchef  

SKAT Claus Rønne Jensen Projektleder 

(Deltog som suppleant for Susanne Thorhauge) 

 

I øvrigt deltog 

Ministeriet for By, Bolig og Landd. Morten Lind (MLI) Chefkonsulent 

Ministeriet for By, Bolig og Landd. Tanja Haagh Jensen (THJ) Fuldmægtig 

Ministeriet for By, Bolig og Landd. Kirsten Elbo (KE) Chefkonsulent 

Ministeriet for By, Bolig og Landd. Michael Michaelsen (MMI)            Chefkonsulent  

deltog under punkt 5. 

SKAT  Philip Ancher  

 

 

Afbud 

Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef  

SKAT  Susanne Thorhauge (ST) Kontorchef 

CPR-/Økonomi- og Indenrigsmin. Carsten Grage (CG) Kontorchef 

Erhvervsstyrelsen Dan Lings (DL) Projektleder  
 
 

  NOTAT 
          
 Dato: 28. januar 2015  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3566  
 Sagsbehandler: KE+THJ 
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Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

2. Referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B)  

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)   

4. Status for delprogrammets fremdrift (O) 

- Statusrapport til IT-projektrådet jf. bilag 2  

- Opfølgning i forhold til Implementeringsplanens milepæle, herunder håndtering af 

overskredne milepæle jf. bilag 3 

- Opdatering af BC  

- Håndtering af Vejreferencen jf. bilag 4 

5. Danmarks statistiks repræsentation i GD2 (D) 

6. Det fælles testarbejde jf. bilag 5 & 6 (B) 

7. Bidrag til programdokumentation i grunddataprogrammet (O) 

8. Præsentation af færdiggjorte programresultater i GD2 (O) 

9. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet jf. status til IT-projektrådet (jf. bilag 2) (D)  

10. Mødeplan for 1. halvår 2015 (O)  

11. Evt.  

 
 

Referat: 

SRU startede med at introducere Else-Marie Ulvsgaard som ny delprogramleder. Han bød desuden 

velkommen til kontorchef Marie Louise Madsen, som afløser Eske Groes i styregruppen.   

 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Dagsordenen blev godkendt. Dog blev punkt 6 vedr. test blev behandlet som første punkt. 

 

      6.    Det fælles testarbejde  (B) 

SRU introducerede MMI - GD1 og GD2 ’s fælles testmanager, som redegjorde for den udsendte 

PID for test. Der er identificeret tre primære områder, hvor den tværgående test er relevant. Dette 

er tidlig kvalitetssikring af de tekniske specifikationer, tværgående test mellem GD1 og GD2 og 

test mod anvenderne. MMI opridsede hvem der er relevante deltagere, hvilke hovedleverancer 

der forventes samt behovet for fælles værktøjer. 

MMI oplistede desuden hvilke behov der er ift. de enkelte registerprojekter, herunder testdata, 

testressourcer og testmiljøer. MMI sluttede af med at fremhæve tre udvalgte risici i projektet. 

 

SRU refererede fra den tilsvarende drøftelse på GD1-styregruppen umiddelbart inden. I den 

efterfølgende drøftelse af det fælles testarbejde var der følgende kommentarer: 
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- MBM bemærkede, at GD7 på vegne af GD8 har spurgt KMD, om de kan bidrage omkring 

testdata. 

- JAE bemærkede at samarbejdet med GD8 omkring test bør fremgå samt at økonomien i det 

fælles testarbejde bør være belyst før der sker en egentlig godkendelse af PID’en. 

- PSM efterlyste en uddybning af tidsplanen og bemærkede at erfaringen viser at konstruerede 

(Scramblede) data skaber problemer/ ”sidder fast” i testen. Test bør derfor foregå med rigtige 

data, der udvælges så de repræsenterer både by og land.  

- MBM bemærkede at det er vigtigt at test tænkes igennem i hele grunddataprogrammet. I 

forbindelse med DAF og KMD overvejer GD7 pt. om de kan fremrykke test. MBM opfordrede 

også til fokus på samarbejde med GD7.  

 

SRU opsummerede, at alle er enige om, at der er et stort behov for tværgående test, og at der 

skal være et stærkt fokus på koordinering, samt at det er vigtigt at alle bidrager hertil. SRU gjorde 

samtidig opmærksom på at det er korrekt, at testopgaven skal foregå i snævre tidmæssige 

rammer, men påpegede samtidig, at det ikke tidligere har været muligt at skabe tilstrækkeligt 

fokus på den fælles testopgave, herunder at få lavet et ressourceestimat. 

 

Styregruppen tiltrådte, at PID’en er grundlaget for det videre arbejde med forbehold for at 

økonomien ikke er belyst, og at dette skal gøres snarest mulig. Finansieringen af testopgaven 

skal derfor aftales senere, hvilket kan få indflydelse på det niveau testopgaven kan gennemføres 

på. 

 

2. Referat fra sidste styregruppemøde (B) 

Referatet blev godkendt.  

SRU bemærkede at beslutningen i referatet om, at der skal udarbejdes en Ibrugtagningsplan for 

hele grunddataprogrammet ikke har fundet tilslutning i grunddatabestyrelsen, som på sit møde 

01.12.2014 ifølge referatet har besluttet: ”GD1 og GD2 skal i samarbejde med GD7 udarbejde 

ibrugtagningsplaner i foråret 2015”. Det skal afklares, hvordan dette kan lade sig gøre. 

 

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

SRU konstaterede, at der ikke var medlemmer til stede fra GDB til uddybning af punktet. Det blev 

dog fremhævet at begge de reviderede delaftaler for GD1 og GD2 er blevet tiltrådt af GDB, nu 

udestår en politisk godkendelse.   

 

4. Status på delprogrammets fremdrift (O) 

EMU redegjorde for delprogrammets aktuelle status. Herunder måden delprogrammets 

sekretariat har arbejdet på, og måden det skal arbejde på fremover. Det har været genstand for 

seriøse overvejelser og givet anledning til ændringer i sekretariatets arbejdsform. Arbejdet er ikke 

slut endnu, men det er godt på vej. 
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Store dele af ressourcerne i sekretariatet har fokuseret på opdatering af arbejdspakker samt til en 

betydelig indsats med at levere bidrag til grunddataprogrammets programdokumentation. 

 

Statusrapport til IT-projektrådet jf. bilag 2  

- THJ redegjorde for at den seneste afklaring afspejler den nye implementeringsplan med en 

ny realiseringsdato og det eneste andet nye i afrapporteringen opdateringen af 

delprogrammets risici (behandles under pkt. 8). Det blev i den forbindelse bemærket, at 

grunddataprogrammet samlet skal (gen)forelægges IT-projektrådet, hvorefter der fremover vil 

blive lavet en samlet afrapportering for Grunddataprogrammet til Statens IT-projektråd og 

ikke for de enkelte delprogrammer. 

 

Opfølgning i forhold til Implementeringsplanens mil epæle, herunder håndtering af 

overskredne milepæle jf. bilag 3 

- EMU redegjorde for at der i forhold til den nye implementeringsplan er to milepæle med frist 

den 1. januar, som er overskredet. SRU uddybede hvordan delprogrammet vil følge op på 

milepæle, der overskrides og forklarede specifikt vedr. de to aktuelle milepæle.  

Mht. milepælene vedr. skabelonen ift. dataleverancespecifikationen i GD7 hhv. 

modelleringsregler mm. i GD8 vil sekretariatet tage kontakt til projekt Matriklens Udvidelse 

(MU) for at høre hvilken leverancedato, der den senest mulige for MU. Afhængigt af svaret 

fra MU tages den relevante aktion. 

- SRU spurgte ind til om styregruppe kan tiltræde metoden i forbindelse overskredne milepæle. 

Styregruppen tiltrådte metoden. EMU nævnte, at delprogrammet har taget initiativ til 

regelmæssige møder med registerprojekterne samt GD7 og GD8 for netop at kunne følge op 

og få mulighed for early warning. 

- MBM redegjorde for at selve referenceimplementeringen er et sted, hvor GD7 øver sig både 

ift. leverandøren, men også i aftaleindgåelse mm overfor de enkelte registerprojekter. Her er 

vejen frem dialog og ikke eskalation, selv om muligheden nu eksisterer via 

Programkoordinationen. Fokus er på at være løsningsorienteret og holde problemstillingerne 

inden for delprogrammet. 

 

- EMU gennemgik de enkelte projekters aktuelle status og de kommende milepæle i 

delprogrammet. Umiddelbart ser det ud til, at de næste GD2-milepæle kan holde..  

 

Opdatering af BC 

- EMU redegjorde for den tidsplan som sekretariatet har modtaget fra Grunddatasekretariatet 

omkring opdatering af delprogrammets Businesscase. EMU lagde endvidere op til, at 

delprogrammet fortsat anvender det fælles ”A3-ark” som  referencegrundlag for økonomien 

og som udgangspunktet for den dialog, der skal være mellem programledelsen og de enkelte 

projekter/institutioner. De estimeringsmetoder og metodik der blev brugt ved udarbejdelsen af 
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den forrige Businesscase, anvendes fortsat. EMU redegjorde endvidere for de ændringer af 

aktiviteter som sekretariatet ser i forhold til opdateringen af BC’en.”A3-arket” er grundlaget for 

at udarbejde en revideret Businesscase. Styregruppen bakkede op om fremgangsmåden.  

- SRU og JAE redegjorde for forløbet omkring leverancer, der ikke tidligere har været med i 

delaftalerne, men som er kommet op i forbindelse med gevinstworkshops i GDP.  

 

Håndtering af Vejreferencen   

- MLI gennemgik det udsendte cover om sagen, jf. dagsordenens bilag 4. GST, KL og Geo-

Danmark har meddelt programledelsen, at de anbefaler at det nye adresseregister (DAR) 

forberedes på en senere beslutning om at implementere Vejreferencemodellen (VRef). Dette 

svarer til den implementeringsmodel, der i MBBL’s analyserapport er beskrevet som ”Variant 

af Scenarium B”. Programledelsen ønsker at følge denne indstilling og iværksætter derfor en 

gennemgang af DAR’s løsningsarkitektur mhp at udtage eller modificere de elementer, der 

som vil blive overflødige såfremt VRef skal implementeres i DAR. Der er først og fremmest 

tale om de snitflader og processer som skulle understøtte GeoDanmarks ajourføring af veje 

og vejnavne. 

 

5. Danmarks statistiks repræsentation i GD2 (D) 

MLI orienterede om at Danmarks Statistik (DST) jo er blevet part i den reviderede delaftale, som 

nu ligger til grund for GD2. Det vil derfor være naturligt at tilbyde DST en plads i GD2’s styre-

gruppe. Styregruppen tilsluttede sig dette, hvorefter det blev konkluderet at DST inviteres til at 

deltage. 

 

6. Rykket op efter punkt 2 

 

7. Bidrag til programdokumentation i grunddataprogr ammet (O) 

EMU orienterede om, at GD2 har bidraget til arbejdet i regi af GDP omkring udarbejdelse af et 

ensartet programdokumentation for hele GDP. 

JAE redegjorde for, at der afholdes en afsluttende workshop på torsdag, hvor der skal udarbejdes 

en samlet programplan. JAE anerkendte, at GD1 og GD2 har leveret et materiale i en rigtig god 

kvalitet ifm dette arbejde.  

 

8. Præsentation af færdiggjorte programresultater i  GD2 (O) 

MLI orienterede om de opnåede resultater i de enkelte delprojekter, i forlængelse af et ønske på 

det seneste styregruppemøde, og uddelte et kort notat med uddybende kommentarer. Notatet 

vedlægges referatet. 

 

I forbindelse med præsentationen af DAGI pointerede MNM, at GST modtager mange fore-

spørgsler om det kommende valg og ønsker om et DAGI-tema med afstemningsområder.  



 
 
6 af 6 
Gammel Mønt 4 · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

GST og programledelsen er enige om at pointere, at det foreløbig – helt uændret – er 

kommunernes indberetninger til CPR’s Vejregister, der danner det autoritative grundlag for valg, 

aktuelt det forestående folketingsvalg. Der må ikke opstå usikkerhed om dette. Det foreløbige 

DAGI-tema er alene en prototype, som ikke er vedligeholdt og som derfor ikke distribueres. 

 

Styregruppen sluttede punktet med at takke alle de deltagende i projekterne for den store 

indsats. 

 

9. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet jf. status til IT-projektrådet (jf. bilag 2) (D)  

SRU redegjorde for, at det er sidste gang at GD2 har suspenderet den egentlige risikolog, idet 

det forventes, at vi på næste styregruppemøde er tilbage i den sædvanlige procedure, idet der 

udarbejdes en opdateret risikolog for GD2. 

 

På dette møde har GD2 valgt at trække de risici frem som er meldt ind til Statens It-projektråd: 

Afhængighed til datafordeleren og fælles arkitekturrammer, Afhængigheder mellem projekterne i 

Adresseprogrammet og grundlag for test af integrationer i grunddataprogrammet. 

 

JAE bemærkede, at det vil være naturligt at de risici som delprogrammet har meldt ind til 

programkoordinationen også fremgår af afrapporteringen til styregruppen. SRU var enighed heri 

og at afrapporteringen af risici fremover vil ske med udgangspunkt i en opdateret GD2-risikolog. 

 

10. Mødeplan for 1. halvår 2015 (O) 

Der er lagt op til tre møder inden sommer og indkaldelserne er sendt ud. Møderne ligger i 

forlængelse af styregruppemøder i GD1. 

 

Torsdag den 19. marts 12:30 – 14:30   

Tirsdag den 19. maj   12:45 – 14:45   

Torsdag den 25. juni  12:30 – 14:30  

 

11. Evt.  

PSM orienterede om, at Kombit og KL holder tre grunddatadage den 3. - 5. februar med over 500 

tilmeldinger pt. 

PSM rejste spørgsmålet, om der ikke fremadrettet er brug for et forum evt. i forbindelse med 

Grunddata 2.0, hvor problemer kan rejses, og hvor der er mulighed for at bevilge penge til 

fortsatte initiativer.  


