
 

 

 

  

    

 

 
Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet  

Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 12.30-14.30, Geodatastyrelsen mødelok. 0.7  
 
Deltagere: 

Søren Reeberg Nilsen, Formand (GST), Brian Arreborg Hansen (GST), Suzanne Dael 
(GST), Per Smed (KL), Troels G. Rasmussen (KL), Carsten Grage (CPR), Else-Marie 
Ulvsgaard (GST), Tanja Haagh Jensen (GST), Referent (GST). 

Afbud: 

Dan Lings (ERST), Susanne Thorhauge (SKAT), Steen Eiberg Jørgensen (DST), Jens 
Krieger Røyen (DIGST). Mads Bjørn-Møldrup (GST) deltager fremover 
behovsbestemt. 

 

 
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 jf. bilag 2 (B)  
5. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet jf. bilag 3 & 4 (B)  
6. Kvalitetssikring af DLS leverancer jf. bilag 5 & 6 (B) 
7. Hovedtestplan jf. bilag 7 & 8 (B) 
8. Svar til Grunddatabestyrelsen vedr. digital flytteløsning i GD2 jf. bilag 9 (O) 
9. Næste møde 
10. Evt.  

 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Geodatasamarbejder 
Den 30. oktober 2015 
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Per Smed (KL) bad om at få tilføjet et punkt vedr. en plan for, hvordan vi 

håndterer risici, der forsinker idriftsættelse af GD1 & GD2. Det blev besluttet at 

tage punktet under Evt. og at der derfor ikke træffes beslutninger på dette møde. 

Søren Reeberg Nielsen (GST) bad om en drøftelse under Evt. om hhv. form på 

materiale og afvikling af møderne. 

Styregruppen godkendte herefter dagsordenen.  

 

2. Referat fra sidste styregruppemøde (B) 

Styregruppen godkendte referatet.  

 

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)    

Intet nyt til dette punkt. Næste grunddatabestyrelsesmøde er den 29. oktober.  

 

4. Status for delprogrammets fremdrift (B)  

Søren Reeberg Nielsen (GST) indledte med at fortælle, at Adresseområdet fortsat 

er udfordret på grund af underskud på viden, hvilket påvirker arbejdet i 

programmet.  

Brian Arreborg Hansen (GST) præsenterede status for delprogrammet og 

bemærkede, at delprogrammet fortsat er i rød. Årsagen hertil er, at DARs 

datamodel ikke blev godkendt i Programkoordinationen.  

Suzanne Dael (GST) forklarede, at datamodellen ikke var godkendt, fordi den 

service, som er aftalt mellem DAR og CPR indebærer redundans i data, hvilket er 

imod grunddataprogrammets modelregler. Hun redegjorde desuden for, at der pt. 

pågår et arbejde med nærmere afklaring af kritikpunkterne, og at der afholdes et 

afklarende møde mellem DAR, DAF og CPR onsdag.  

Søren Reeberg Nielsen (GST) bemærkede, at der fra GSTs side er fuldt fokus på at 

løse problemet, men understregede at det er vigtigt, at problemet først afdækkes 

nærmere. Han tilføjede desuden, at hvis der ikke findes en løsning vil 

styregruppen blive involveret skriftligt.  
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Brian Arreborg Hansen (GST) fremhævede desuden følgende punkter ift. 

delprogrammets status:   

- at delprogrammet ved sidste statusrapportering var i rødt på grund af 

lovgivningsprojektet.  Det er nu besluttet, at samleloven fremsættes i Okt. I 

2016 (frem for Nov. II 2015) og, at der ved udgangen af oktober forventes 

ansat en jurist. Projektet er derfor nu i gul. Det går i grøn, når der er lavet en 

detaljeret tidsplan og ansat en jurist.  

 

- at projektet vedr. SKAT’s anvendelse af de autoritative adresser er i rød på 

ressourcer. Det skyldes, at projektlederen hos SKAT er udfordret på ressourcer 

og har ikke har haft mulighed for at følge op efter programledelsen har besøgt 

SKAT i september. Delprogramledelsen følger op ressourcesituationen over for 

SKAT.  

Styregruppen godkendte sagen herunder;  

- den samlede fremdriftsstatus 

- at delprogrammets samlede status går i grøn,  

a. når der foreligger en godkendt tidsplan for lovprojektet, der 

understøtter, at samleloven træder i kraft 1. januar 2017. Og GST har 

sikret den tilstrækkelige bemanding.  

b. når DARs datamodel er godkendt  

 

5. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)  

Brian Arreborg Hansen (GST) orienterede om GD2’s aktuelle emner, og risici 

herunder:    

 

Emner:  

- Ny tidsplan og ressourcer til lovprojektet. 

- ressourceudfordringer hos SKAT ifm. deres opgaver i GD2.  

 

Risici: 

- Manglende eller forsinkede afklaringer vedr. test inkl. testmiljøer på DAF. 
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- Tidsperspektivet har højest prioritet i arbejdet. 

 

Styregruppen havde ikke yderligere at tilføje til risiko- og emnelisterne og 

godkendte sagen herunder de mitigerende handlinger for de kritiske risici og 

emner.  

 

6. Kvalitetssikring af DLS leverancer (B) 

Else-Marie Ulvsgaard (GST) præsenterede sagen og redegjorde for status på de 4 

udestående områder (fremhævet i sagen):  

Effektive udstillingsservices: I de fleste tilfælde er services specificeret på en 

måde, hvor de henter alle data fra flere tabeller. Dette udfordrer registrenes krav 

om performanceeffektive svartider i brugerfladen. GST har besluttet at forsøge at 

håndtere det kontraktuelt med KMD. 

Forskellig detaljeringsgrad for services: Der er to forskellige stilarter, hvilket er 

uhensigtsmæssigt for anvenderne. Der er opnået enighed med NetCompany om, 

at de samler metoderne for hhv. DAR og BBR i færre service.  

Tjenestelogik i REST services: Registerprojekterne har bekræftet, at de retter 

DLS’erne i overensstemmelse med QA-rapportens anbefalinger.  

Stedbestemte hændelser: Datafordeleren kan ikke håndtere GD1’s og GD2’s behov 

for stedbestemte hændelser. GD7 har anerkendt problemet og oplyst, at dette 

søges løst ved ændringshåndtering hos KMD. Som grundlag for det videre arbejde 

forudsætter GD1/GD2, at problemet løses.   

Når DLS’erne er i version 1.0 gennemføres et nyt review, som vil være 

sammenligneligt med det netop gennemførte. Den nye rapport sendes til 

styregruppen mhp. at styregruppen tager den til efterretning. Hvis der opstår 

problemer undervejs tages der direkte kontakt til registerprojekterne.  

Styregruppen godkendte sagen herunder, at resultatet af DLS-leverancer af 15. 

oktober er udgangspunkt for grunddataregistrenes videre arbejde med 

kvalitetsforbedring af DLS’erne frem mod endelig aflevering den 30. oktober.  

Styregruppen udtrykte ros til alle involverede.  
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7. Hovedtestplan (B) 

Søren Reeberg Nielsen (GST) indledte sagen med en bemærkning om, at 

projekterne nu er godt i gang med at udvikle deres løsninger. Næste skridt er test. 

Inden den tværgående test, skal projekterne have fortaget interne test af egne 

systemer. Der er nu udarbejdet en overordnet plan for den tværgående test med 

roller og ansvar, som skal detaljeres i den kommende tid.  

Else-Marie Ulvsgaard (GST) bemærkede, at delprogrammets rolle i den 

tværgående test er, at understøtte den tværgående test, men der kræves bidrag fra 

projekterne, og det derfor er vigtigt at der afsættes ressourcer til den tværgående 

test.  

Brian Arreborg Hansen (GST) understregede, at det det var vigtigt at planen blev 

kommunikeret bredt ud.   

 

Styregruppen godkendte herefter hovedtidsplanen. 

 

8. Svar til Grunddatabestyrelsen vedr. digital flytteløsning i GD2 (O) 

Brian Arreborg Hansen (GST) indledte punktet med at fortælle, at der på sidste 

møde i grunddatabestyrelsen var blevet efterlyst en præcisering af hvorfor ”digital 

flytteløsning” var fremhævet i GD2’s implementeringsplan og BC. Det blev aftalt 

at det skulle ske på GD2’s styregruppemøde. 

 

Brian Arreborg Hansen (GST) fortalte, at digital flytteløsning var nævnt, idet det 

er et udtryk for, at man ønsker sikkerhed for, at alle kilder der skaber adresser ind 

i CPR skal validere ift. de autoritative adresser i DAR.  

 

Per Smed (KL) påpegede, at ”Digital Flytning” er et navn på Kombits specifikke 

flytteløsning, og spurgte, om der ikke var tale om ”digitale flytteløsninger” 

generelt. Han bemærkede desuden, at der er 1200 andre tast-selvløsninger i 

kommunerne som bruger adressen.   

 

Der var i styregruppen enighed om:  
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- at der er flere løsninger, som anvender adresserne, men at fokus i 

Adresseprogrammet er at sikre, at de digitale flytteløsninger anvender 

DARs adresser.  

- at det i GD2s implementeringsplan fremhæves, at der er tale om ”digitale 

flytteløsninger”.  

- at ændringer i de digitale flytteløsninger kan håndteres inden for de beløb 

der er afsat til det i GD2s business case.  

 

Med disse bemærkninger tog styregruppen orienteringen til efterretning. Og 

sender sagen til Grunddatabestyrelsen. 

  

9. Næste møde 

Næste møde er torsdag den 3. december 2015.  

 

10. Eventuelt  

Ad. Plan for håndtering af risici, der forsinker idriftsættelse af GD1 & GD2.  

GD2-styregruppen tilsluttede sig GD1-styregruppens plan for opgaven. 

Det blev aftalt, at styregrupperne for GD1 og GD2 forelægges en sag om emnet, 

herunder i første omgang en skitse til, hvad der er brug for inden en egentlig plan 

udarbejdes. Sagen forelægges efter nytår.  

 

Ad. Materiale og afvikling af møderne 

Brian Arreborg Hansen (GST) bemærkede, at det nye vedrørende materialet er, at 

de emner, der er til beslutning, har et cover med redegørelse og indstilling, som 

sendes ud inden mødet. 

Søren Reeberg Nilsen (GST) bemærkede, at det er et problem, at der er stort 

frafald til GD2-styregruppemøderne, og at det er vigtigt, at der er en suppleant 

repræsenteret ved styregruppemedlemmers fravær.  
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Formatet på status på projekterne blev drøftet, og det blev i den forbindelse 

præciseret, at statusrapporter, der indsendes til delprogramledelsen, altid skal 

være chefgodkendte.  

Søren Reeberg Nilsen (GST) bemærkede, at der afholdes styregruppemøde i både 

GD1 og GD2 den samme dag. Det er Sørens vurdering, at møderne ikke kan være 

kortere, men at de kan komprimeres således, at der bruges en lang formiddag eller 

en lang eftermiddag frem for både en hel formiddag og en hel eftermiddag.  

Det blev aftalt, at materiale til beslutning fremover tilføjes cover med redegørelse 

og indstilling. Desuden blev det aftalt, at GD1 og GD2 styregruppemøderne 

komprimeres således, at de kan afholdes på en lang formiddag eller en lang 

eftermiddag. 

 

 


