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Referat af møde i styregruppen for Grunddataprogrammets delprogram 

2 ”Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og 

stednavne”, tirsdag den 3. december 2013 kl. 12:30 til 14:30 i Ministeriet for 

By, Bolig og Landdistrikter. 

 

Til stede 

Institution Navn Titel 

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

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

Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef  

KL/ KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 

Geodatastyrelsen (Indtil 13.30) Sigvard Stampe Villadsen (SSV) Områdechef 

Erhvervsstyrelsen Dan Lings (DL) Projektleder  

 

I øvrigt deltog 

Geodatastyrelsen Jens Bo Rykov (JBR) Overkartograf 

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

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

Erhvervsstyrelsen Lone Kai Hansen (LKH) Projektleder  

(deltog under punkt 8) 

 

Afbud 

KL Eske Groes (ESG) Kontorchef 
(ESG havde inden mødet sendt skriftlige bemærkninger; disse er gengivet under de relevante punkter) 

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

SKAT  Susanne Thorhauge (ST) Kontorchef 

  

 

 NOTAT 

          Dato: 10. december 2013  

 Kontor: Ejendomsdata 

 Sagsnr.: 2012-3715  

 Sagsbehandler: KE/THJ 
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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

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

3. Forudsætninger for replanlægning af GD1 og GD2 samt kritiske afhængigheder jf. 

bilag 2-8 (D) (opfølgning på Grunddatabestyrelsens møde den 28. november)  

4. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

5. Status for delprogrammets fremdrift (O)  

6. Test og kvalitetsmanager til GD1 og GD2 jf. bilag 9 (B) 

7. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet jf. bilag 10 (B)  

8. Præsentation af ERST’s projekt GD2.i ”Adresser i CVR” (O) 

9. Det videre arbejde  

- Ny møderække for 1. halvår 2014 jf. bilag 11 (B) 

10. Evt.  

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen. 

2. Referat fra sidste styregruppemøde (B) 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

3. Forudsætninger for replanlægning af GD1 og GD2 samt kritiske 

afhængigheder jf. bilag 2-8 (D) (opfølgning på Grunddatabestyrelsens 

møde den 28. november)  

 

SRU orienterede på baggrund af behandlingen på grunddatabestyrelsesmødet den 28. 

november samt bemærkningerne fra det netop overståede GD1-styregruppemøde. 

SRU gennemgik oplægget omkring rammerne for replanlægning og identifikation af 

kritiske afhængigheder, som følge af GDBs beslutning. SRU orienterede om, at styre-

gruppen i GD1 var blevet enige om følgende præcisering, som tilføjes fremstillingen: 

Målsætningen er at få GD1 og GD2 idriftsat hurtigst muligt. Målet for replanlægnings-

øvelsen er at få udarbejdet en samordnet plan inden udgangen af første kvartal 2014. 
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SRU orienterede om, at GD2 seneste statusrapport var i ”rød”, fordi det er konstateret, 

at arbejdet med etablering af en ny baseline med udgangspunkt i Datafordelerens 

forsinkelse på 12 måneder, ikke som tidligere aftalt vil kunne være færdig til nytår, og 

at der på tidspunktet for udarbejdelsen af statusrapporten heller ikke forelå en plan for 

etablering af en samordnet implementeringsplan for GD1, GD2 og GD7, som ny 

baseline. 

På grunddatabestyrelsens (GDB) møde den 28. november er der imidlertid aftalt en 

ramme for hvordan en ny baseline kan etableres. SRU orienterede om GDBs beslutning 

om at replanlægningen af GD1 og GD2 og håndteringen af kritiske afhængigheder til 

GD7 kan ske med udgangspunkt i, at Datafordeleren idriftsættes juni 2015 med de 

funktionaliteter, som GD1 og GD2 har behov for. Dvs. at GD1 og GD2 kan påbegynde 

test på Datafordeleren 6 måneder senere end den oprindelige plan. 

SRU gennemgik med udgangspunkt i en ppt-præsentation GDBs beslutning og det 

forventede operationelle indhold heraf for GD1 og GD2, som udgangspunkt for den 

kommende replanlægning. Der er lagt op til 3 trin, som vil forløbe parrallelt: 

1. Skabe tid til replanlægningen, herunder identificering af de kritiske 

afhængigheder 

2. Afdække og aftale hvad som skal afklares for at kunne gennemføre 

replanlægningen 

3. Gennemførsel af replanlægningen 

Den 9. januar 2014 kl. 9.30-11.30 planlægges et fælles orienteringsmøde for GD1- og 

GD2- styregrupperne, hvor et foreløbigt løsningsscenarie forventes at kunne drøftes 

mhp. en orientering til GDB-mødet den 23. januar. 

Præsentationen er vedlagt referatet. SRU orienterede om at GD1-styregruppen havde 

anmodet om, at der blev indarbejdet en målsætning om ”at genetablere grundlaget for 

at der hurtigst muligt kan ske en koordineret idriftsættelse af Datafordeleren og 

grunddataregistrene i GD1 og GD2” samt mindre præciseringer på baggrund af 

styregruppens drøftelse. 

ESG havde inden mødet fremsendt følgende bemærkning: ”Jeg kan godt se, at der 

arbejdes på sagen om afhængigheder mellem GD1, GD2 og GD7. Men det forekommer 

mig, at sagen trækker i langdrag. Som jeg er orienteret, gav GDB mødet heller ikke 

nogen afklaring. Som tiden går, bliver jeg mere og mere bekymret for, om den 

beskrevne justering af GD7s tidsplan i samspil med GD1 og GD2 faktisk kan holde.”  
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SSV spurgte ind til begrundelsen for behovet for at tilknytte en teknisk programleder. 

MLI gennemgik på den baggrund GD2-tidsplanen og specifikt de opgaver, som ikke kan 

rykkes.  

Med ovenstående bemærkninger tog styregruppen orienteringen til efterretning. 

4. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

Emnerne fra sidste møde i GDB blev vendt under pkt. 3. så der var ikke yderligere 

drøftelse under punktet. 

5. Status for delprogrammets fremdrift (O) 

MLI orienterede om, at der er god fremdrift i delprogrammet, men også at der er rigtig 

travlt. Planen følges, men der er enkelte lokale forsinkelser, men ikke nogle på over en 

måned. MLI gennemgik status for udeståender vedrørende løsningsarkitekturen for 

Danmarks Adresseregister (DAR) og status for de enkelte projekter. 

 Der var følgende bemærkninger: 

- I forhold til DAGI er det kritisk, hvis der sker ændringer i forhold til grunddata-

programmets anvendelse af hændelser og dermed de enkelte systemers 

anvendelse af hændelser. Det samme gør sig gældende for DSSYS. 

- AWS4 er afhængig af BBR vers 1.6 som går i luften 1. maj (iht. den nye 

videreudviklingsplan for BBR), da tidsplanen for AWS4 fortsætter idriftsættelse 

den 15.maj. 

- Der mangler en projektdeltager fra SKAT, idet SKAT ikke har erstattet Claus 

Isachsen som projektleder for SKAT’s del af GD2. Dermed er det usikkert om 

fremdriften på SKATs opgaver og koordineringen med resten af delprogrammet 

er truet. Der var enighed om at programledelsen skal tage initiativ til at aftale en 

snarlig afklaring og løsning med SKAT.  

6. Test og kvalitetsmanager til GD1 og GD2 jf. bilag 9 (B) 

SRU præsenterede modellerne omkring en fælles test- og kvalitetsmanager og 

anmodede om styregruppens tilkendegivelse omkring valg af model. Test- og 

kvalitetsmanageren vil i givet fald skulle varetage såvel tværgående test mellem de to 

delprogrammers projekter som test på tværs af GD1, GD2 og GD7. Desuden skal test- 

og kvalitetsmanageren medvirke ved udarbejdelse af use-cases og wall-to-wall test fra 

registrering i grunddataregistre til anvendelse af data ved træk gennem 
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datafordeleren. Det vil være hensigtsmæssigt at ansætte en test- og kvalitetsmanager 

nu så vedkommende kan opbygge viden, ikke mindst mhp. at varetage test af de 

samlede processer i de sidste perioder af delprogrammerne. 

ESG havde inden mødet fremsendt følgende bemærkning: ”Vi støtter indstillingen om 

en fælles test- og kvalitetsmanager”. 

Styregruppen drøftede modellerne samt funktionen for test- og kvalitetsmanageren. 

Der var enighed om at sekretariatet udarbejder en ansøgning om en 3-årig stilling til 

GDBs møde den 23. januar. 

7. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet jf. bilag 10 (B)  

SRU orienterede om hvorfor det fremsendte cover havde en lidt anderledes 

udformning end normalt, og at risikopunkterne som forventet allerede var blevet 

behandlet under tidligere punkter på mødet. 

JBR orienterede om at GST har meddelt, at udfordringen med Budgetloven for så vidt 

angår budgetåret 2014 er løst, og finansieringen for 2014 er på plads.   

8. Præsentation af ERST’s projekt GD2.i ”Adresser i CVR” (O) 

LKH præsenterede ERST’s projekt GD2i for styregruppen, som kvitterede for bidraget til 

det samlede overblik. 

DST’s bidrag til arbejdet blev drøftet af styregruppen og det blev besluttet, at der skal 

være en tilsvarende afklaring, som nævnt i forhold til SKAT under pkt. 5, ift. det frem-

adrettede arbejde . 

9. Det videre arbejde  

- Ny møderække for 1. halvår 2014 jf. bilag 11 (B) 

Møderækken genfremsendes med udgangspunkt i at møder søges lagt på tirsdage og 

torsdage. 

10. Eventuelt 

SRU orienterede om, at der er vedtaget en ny videreudviklingsplan for BBR. Planen 

omfatter systemudviklingen ifm. GD1-projektet om BBR’s udvidelse og GD2-projektet 

om etablering af et nyt Adresseregister, håndteringen at de løbende ønsker til udvikling 
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af BBR fra kommuner og stat samt et større udbud af BBR-driften. Planen er godkendt 

af BBR-styregruppen, som omfatter MBBL, KL og Kombit.   

PSM redegjorde for KOMBITs skelnen mellem datahændelser og forretningshændelser. 

Der er udarbejdet en lang række løsningsbeskrivelser mm. til diverse støttesystemer. 

PSM opfordrer styregruppen til at orienterer sig i dette materiale, som bl.a. bygger på 

hændelser.  


