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Referat af møde i styregruppen for Adresseprogramme t, torsdag den 25. juni 2015 kl. 
12.30 – 14.30 
 
 
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 
Geodatastyrelsen  Morten Nordahl Møller(MNM) Områdechef  
Geodatastyrelsen/Datafordeler  Mads Møldrup (MBM) Områdechef 
CPR-/Økonomi- og Indenrigsmin. Carsten Grage (CG) Kontorchef 
Erhvervsstyrelsen Dan Lings (DL) Projektleder  
Danmarks Statistik                          Steen Eiberg Jørgensen (SEJ) Vicekontorchef 
KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 
KL Tine Gabers (TKG) Konsulent  
(Deltog som suppleant for Marie Louise Madsen) 
 
 
I øvrigt deltog  
Ministeriet for By, Bolig og Landd. Tanja Haagh Jensen (THJ) Fuldmægtig 
Ministeriet for By, Bolig og Landd.   Michael Michaelsen (MMI)           Chefkonsulent  
deltog under punkt 5 
 
 
Afbud 
KL Marie Louise Madsen (MLM) Kontorchef  
SKAT  Susanne Thorhauge (ST) Kontorchef 
Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef 
 
 
 
 
 

  NOTAT 
          
 Dato: 3. juli 2015  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3566  
 Sagsbehandler: 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 

� Ny baseline for delprogrammets implementering jf. bilag 2-4 (B) 
5. Test og kvalitetssikring  

� Opdateret teststrategi jf. bilag 5 & 6 (B) 
� Hovedtestplan jf. bilag 5 & 7 (B) 
� Detailplan for kvalitetssikring frem mod 2. oktober (O) 

6. Placering af ansvar for sammenstillede services jf. bilag 8 (B)  
7. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet jf. bilag 9 og 10 (D)  
8. Konsekvenser af nedprioriteringer pga. ressourcemangel jf. bilag 11 (O) 
9. Forslag til mødekalender for 2. halvår 2015 jf. bilag 12 (D) 
10. Evt.  

 
 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Referat fra sidste styregruppemøde (B) 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

SRU oplyste, at JRO på GD1 styregruppemødet, havde orienteret om,  

 - at datafordelerens korrektionsplan på seneste møde blev tiltrådt af grunddatabestyrelsen. 

Korrektionsplanen er herefter ny baseline for Datafordeleren og Grunddataprogrammet 

- at den manglende finansiering af nye og udvidede opgaver i GD1 og GD2 fortsat er 

uafklaret; men der er fastlagt en proces for håndteringen af problemstillingen. Processen går 

i gang, når regeringsdannelsen er afsluttet og Økonomiforhandlingerne genoptages. 

 

4. Status for delprogrammets fremdrift  

EMU redegjorde for den generelle status for delprogrammet:  

� GD2 følger planen 
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� Milepælsafklaring i GD1/GD2/GD7/GD8 er gennemført og milepælsplanen er 

opdateret i forhold til DAF’s korrektionsplan.  

� Testarbejdet er godt i gang og der er fokus på kvalitetssikring af service- og 

hændelsesspecifikationer frem mod den aflevering af Dataleverancespecifikationer 

(DLS) til GD7 den 2. oktober. 

� Samarbejdet på tværs af delprogrammerne GD1/GD2/GD7/GD8 er styrket og fokus 

på afklaringer ift. DAF’s hændelsesimplementering, fælles testmiljøer og  etablering 

af testdata.  

� Der er leveret bidrag til opdatering af masterplanen og andet materiale til IT-

projektrådet. 

 

Ny baseline for delprogrammets implementering jf. b ilag 2-4 (B) 

EMU redegjorde for forløbet omkring tilpasning af GD2s implementeringsplan til 

Datafordelerens korrektionsplan.  

Programledelsen har valgt at opdatere milepælsplanen og GD2s samlede udgiftsark og 

ikke Implementeringsplanen v2.1 fra november 2014.  Det skyldes, at der ikke ændres i 

implementeringsplanens beskrevne implementeringsmønster, men alene er tale om 

tidsmæssige og økonomiske forskydninger samt ekstra omkostninger.  

På adresseprogrammets hjemmeside vil der blive gjort opmærksom på, at der i 

implementeringsplanen kan være ændringer i delprogrammets eksterne forhold 

herunder DAF, som ikke er opdateret, og der vil blive henvist til at indhente information 

hos GD7.  

 

Styregruppen tiltrådte indstillingen om, at den nye baseline for delprogrammets 

implementering er: 

� Implementeringsplan v2.1 med tilhørende milepælsplan v3.0 

� Opdateret A3 ark som ligger til grund for BC til IT-Projektrådet den 18. juni 2015 

 

EMU gennemgik herefter status på fremdrift i milepælsplanen og i de enkelte projekter.  

CVR og SKAT er stadig i gul, da der fortsat ikke foreligger en afstemt 

løsningsbeskrivelse hos SKAT, og CVR ikke kan starte udvikling pga. manglende 

opdatering af testdata hos SKAT. Der er planlagt møde med SKAT den 13. august, hvor 

SKAT er repræsenteret ved en forretningsansvarlig, IT arkitekt og kontorchef.    
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Med hensyn til lovarbejdet, er det til dels sat på stand-by pga. valget. Bl.a. er det 

tidligere omtalte orienteringsmøde med projektlederne om udkastet til lovændringer 

blevet aflyst.  

 

PSM oplyste, at kommunerne over for dem gav udtryk for, at det ikke var tydeligt, om der 

vil blive adgang til stednavne sammen med adresser, altså om de kommer på DAF 

sammen med adresserne, og om der til stednavne tilknyttes en adresse. Endvidere er 

der ønske om at få oplyst, om der er initiativer til at få GPS leverandørerne til at anvende 

stednavne sammen med adresser. 

 

MNM kommenterede, at stednavne kobles med en adresse, der hvor der er adresser og 

at GPS leverandører vil få mulighed for at implementere data i egne systemer. 

Endvidere ville GST gerne bidrage med viden herom til kommunerne. Det blev aftalt, at 

der i det kommende nyhedsbrev fra Adresseprogrammet medtages en nyhed om dette.  

 

5. Test og kvalitetssikring  
MMI præsenterede den opdaterede teststrategi og hovedplanen for test. 

 

TKG spurgte til, hvorfor de øvrige anvendere ikke er med i hovedplanen for test. SRU 

svarede, at test hos øvrige anvendere ikke er en del af delprogrammet, men de øvrige 

anvendere vil blive inviteret ind og få mulighed for at teste.  

MBM tilføjede, at test skal tænkes sammen med ibrugtagning. PSM kommenterede, at 

DIGST havde oplyst, at de ville se på dette.  

 

PSM rejste spørgsmålet om governance – beføjelser og eskalationsveje ift. test.  

SRU svarede at dette adresseres i næste udgave af testplanen ultimo november.  

 

Styregruppen godkendte herefter   

� Den fælles teststrategi for GD1 & GD2  

� Hovedplanen for tværgående test og kvalitetssikring for det arbejde der er planlagt 

frem til november 2015 (Kapitel 1-2 inkl. Plan for kvalitetssikring), og at de øvrige 

kapitler (3-8) tages til efterretning for det videre arbejde.  
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SRU bemærkede, at det for begge dokumenter gælder, at de efterfølgende skal 

behandles i Testforum, og at testopgaven er omfattende, og man i delprogrammet vil 

kigge på, hvordan vi organiserer os bedst muligt til at løfte opgaven.  

 

 

6. Placering af ansvar for sammenstillede services jf. bilag 8 (B)  
 

EMU redegjorde for forslaget til ændret placering af den sammenstillede service ”Hent 

adresser til ejendom”, som overgår fra Matriklen til Adressemyndigheden via AWS-

projektet, samt forslag til den nye sammenstillede service ”Adressers administrative 

tilhørsforhold uden for DAGI”, som forslås placeret hos DAGI.  

MNM tilføjede, at GST ønsker at påtage sig ansvaret for at specificere den sammensatte 

service vedr. adresser uden for DAGI, men anser det for mere korrekt, at placere det 

langsigtede ansvar for servicen hos DAR, idet opgaven er mere knyttet til 

adresseopgaven.  

 

CG efterspurgte generelt mere information om teknikken på DAF ift. udviklingen af 

services på Datafordeleren.  

MBM svarede, at GD7 på den korte bane vil indkalde CPR sammen med 

grunddatasekretariatet til et møde om dette. Der er fortsat uklarhed om, hvor 

granulerede tjenester DAF udvikler herunder ift. udstillingen af hændelser.  Der vil blive 

indsamlet erfaringer fra arbejdet med lave DLSer og evt. opstillet generelle regler på 

baggrund af dette.  

 
7. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogr ammet (D) 

EMU orienterede om GD2’s aktuelle emner, og risici og redegjorde for igangsatte 

mitigerende handlinger.  

 

Emnet vedr. forsinket planlægning af arbejdspakker hos SKAT blev behandlet under 

punkt 4. Emnet vedr. manglende håndtering af forretningsmæssige problemstillinger 

blev behandlet under punkt 8.  

 

Ift. emne 133 om sikkerhedsmodelløsningen og anvendelse af Kombits brugerløsning i 

registrene, fortalte EMU, at der nu foreligger en hensigtserklæring på direktørniveau i 

Kombit om, at Kombits brugerløsning kan anvendes. Der hvor det af tidsmæssige 
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årsager ikke er muligt at nå at etablere brugerløsningen etableres interimløsninger i de 

enkelte register.  

 

MBM kommenterede emnerne vedr. ressourcetildeling bla. ressourcetildeling til test. 

Han spurgte til, om de processer ikke står relativt stille indtil der i efteråret kommer 

afklaring på om der tilføres ressourcer. SRU bekræftede dette.  

 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

8. Konsekvenser af nedprioriteringer pga. ressourceman gel (O) 

SRU redegjorde for, at programledelsen er blevet bedt af grunddatasekretariatet om, at 

udarbejde et uddybende bilag på emne 128 ”Ikke tilstrækkelig håndtering af 

forretningsmæssige problemstillinger pga. krav om at løse andre opgaver udenfor 

planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder. Emnet 

har været flaget i Programledelsen af flere omgange i første halvår 2015.  

 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

9. Forslag til mødekalender for 2. halvår 2015 (D) 

Det blev bemærket at den nuværende mødeform med GD1/GD2 møder i forlængelse af 

hinanden betyder en del gentagelse og lægger beslag på det meste af en arbejdsdag. 

Sekretariatet holder som udgangspunkt fast i de foreslåede datoer, men ser på om 

mødeformen kan optimeres.  

  
10. Evt.  

Det var intet til eventuelt. 

 

 

 

 

  

 

 


