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Referat af møde for styregruppen for Grunddataprogrammets delprogram 2 ”Effektiv 

genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne”, torsdag 

den 25. april 2013 kl. 12:00 til 14:00 i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

 

Til stede 

Institution Navn Titel 

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

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

Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef  

KL Eske Groes (ESG) Kontorchef 

KL/ KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 

Erhvervsstyrelsen Dan Lings (DL) Projektleder 

Geodatastyrelsen Sigvard Stampe Villadsen (SSV) Områdechef 

CPR-kontoret, Indenrigs- og Sundhedsmin. Carsten Grage (CG) Kontorchef 

SKAT  Susanne Thorhauge (ST) Kontorchef 

 

I øvrigt deltog 

Geodatastyrelsen  Morten Winkler (MW) Projektleder 

Geodatastyrelsen Jens Bo Rykov (JBR) Overkartograf 

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

 

Afbud 

Digitaliseringsstyrelsen Lis Drejer Schäfer Fuldmægtig 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B) 

3. Godkendelse af målarkitektur og implementeringsplan jf. bilag 2-9 (B) 

4. Risikolog jf. bilag 10 (D) 

5. Status på udarbejdelse af materiale til forlæggelse for Statens IT-projektråd (O) 

6. Statusrapport til Grunddatabestyrelsen (O) 

7. Analyse af udenlandske adresser jf. bilag 11 (D)  

8. Kommunikationsplan jf. bilag 12 (D) 

9. Det videre arbejde  

- Næste møder planlagt til onsdag den 15. maj 

10. Evt. 

  NOTAT 

          
 Dato: 29. april 2013  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3715  
 Sagsbehandler: THJ 
 Dok id:  
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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B) 

SSV ønskede en præcisering af, om det var et krav, at der udarbejdes mini-PID på projekt-

niveau, formatet herfor samt eventuel deadline for aflevering. SSV spurgte desuden til, om 

delprogrammet skulle godkende de kravspecifikationer, partnerne udarbejder. MLI svarede, at 

den nødvendige koordinering på programniveau af projekternes produkter er hovedprincippet i 

implementeringsplanen.  

Der er således aftalt at projekternes løsningsarkitektur skal kvalitetssikres på programniveau, 

hvorimod det ikke er et krav at kravspecifikationer godkendes af programmet. Det er ikke et 

krav, at der udarbejdes Mini-PIDer, men programledelsen forventer at det gøres, da det 

definerer projektet og udgør grundlaget for god ledelse og styring af projektet, og for 

vurderingen af projektets fremdrift.  

 

Inden næste punkt på dagsordenen gav JRO en kort mundtlig orientering om status på grund-

dataprogrammets delprogrammer og projekter med udgangspunkt i den status, der bliver 

leveret på det kommende møde i Grunddatabestyrelsen den 6. maj. Fire af delprogrammerne 

vil være i gul og to i rød. Adresseprogrammet er som det eneste fortsat i grøn. Mht. 

datafordeleren er der stor sandsynlighed for at den bliver forsinket.. Det er vigtigt, at 

implikationerne for GD1 og GD2 nøje analyseres. . Datamodelarbejdet er også forsinket, og 

forventes taget i anvendelse i efteråret 2013.  

 

3. Godkendelse af målarkitektur og implementeringsplan jf. bilag 2-9 (B) 

 

MLI beklagede, at der var blevet udsendt en version af målarkitekturen med markerede 

rettelser til styregruppen. Der vil blive udsendt en udgave uden rettelser efter mødet. Han 

beklagede ligeledes, at der ikke var vedlagt en læsevejledning til dokumenterne. 

 

Målarkitekturen: MLI præsenterede målarkitekturen, som udtrykker programmets fælles mål 

og definerer den fælles aftale mellem aktørerne om, hvad der er programmets hovedbegreber, 

processer og systemer. Programledelsen anbefaler to undtagelser fra systemintegration via 

datafordeleren. Den ene undtagelse er etablering af en direkte og tidstro systemintegration 

med gensidig låsning e.l., mellem Adresseregisterets datagrundlag og CPR’s 

Folkeregistrering. Løsningen er begrundet i de særlige forhold omkring CPR, ikke mindst i 

forbindelse med afholdelse af valg, hvor enhver vælger med 100 % sikkerhed skal kunne 

placeres på en valid adresse i det korrekte afstemningsområde.  Den anden undtagelse er ift. 

SDSYS’s integration med FOT-systemet, hvor det er nødvendigt at etablere en særlig 

ajourførings-integration mellem SDSYS og FOT-systemerne.  

 

Der blev udtrykt stort ros for det fremlagte materiale, og programledelsens indstilling blev taget 

til efterretning inklusiv anbefalingen om de to undtagelser fra systemintegration via 

datafordeleren. Målarkitekturen er således godkendt af styregruppen i enighed og foreligger 

dermed i version 1.0, klar til risikovurderingen. 
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MLI præsenterede herefter implementeringsplanen, som er udarbejdet produktorienteret og 

tager højde for de interne produktafhængigheder. MLI gennemgik milepælene i planen. Ift. 

produktet ”ny digital flytteløsning” gjorde PSM opmærksom på, at der også findes andre 

flytteløsninger end KOMBITs og at dette bør medtages foranalyse og beskrivelse af opgaven.  

 

Styregruppen tog indstillingen til efterretning og godkendte i enighed implementeringsplanen 
og foreligger dermed i version 1.0, klar til risikovurderingen. 
 

SRU rejste spørgsmålet om datafordelerens mulige forsinkelse og implikationen heraf for 

GD2.  

 

MLI bemærkede, at programmets egne grunddata ved en forsinkelse forsat vil skulle udstilles 

via AWS, OIS og kortforsyningen. Han gjorde opmærksom på, at adresseregisteret er baseret 

på at have snitflader mod DAGI, Matriklen, FOT, BBR, Ejerfortegnelsen, mm.  via 

datafordeleren. Det vil give meromkostninger og have tidsmæssige konsekvenser, hvis denne 

kravspec. og løsningsdesign i første omgang skal ske uden om datafordeleren og så på et 

senere tidspunkt skifte til  datafordeleren. 

 

Der var enighed om at konsekvenserne af en evt. forsinkelse ville skulle udredes og 

analyseres nærmere, hvis det blev aktuelt. 

 

4. Risikolog jf. bilag 10 (D) 

 

MLI forklarede, at risikologgen var udarbejdet af programledelsen med input fra projektforum. 

Risikologgen skal indgå som materiale til IT projektrådet og vil fremadrettet fungere som et 

levende styringsdokument.  

EG kommenterede, at risikologgen burde gennemgå yderligere behandling.  

Mht. risiko 4 - tab af viden og kompetencer - rejste PSM spørgsmålet om resultatkontrakter. 

Der var enighed om at det er vigtigt at være opmærksom på udfordringen om tab af 

nøglepersoner , men også at den er svært at gøre noget konkret ved inden for de aktuelle 

institutionelle rammer.  

Ift. risiko 8 - andre myndigheders engagement gjorde SSV opmærksom på udfordringen med 

Kirkeministeriet, som ikke svarer på GST’s henvendelser. CG fortalte, at han i dag var blevet 

gjort bekendt med problemet, og at han vil kontakte Torben Stærgaard i Kirkeministeriet. CG 

fremlægger status for samtalen på næste styregruppemøde den 15. maj.  

Styregruppen blev enig om, at risikologgen læses grundigt igennem af alle parter og 

behandles igen på projektforummødet den 7. maj. Herefter sendes den til styregruppen for 

øvrige bemærkninger inden den godkendes på styregruppemødet 15. maj.  

  

5. Status på udarbejdelse af materiale til forlæggelse for Statens IT-projektråd (O) 

 

MLI orienterede om fremdriften i arbejdet med materialet til risikovurdering i Statens IT-

projektråd. Det blev i den forbindelse drøftet, hvilke myndigheder, der deltager i dialogmødet 

med Statens IT-projektråd. Der var enighed om, at det er repræsentanter fra MBBL, som 

deltager, da det kun er MBBLs projekt GD2.c ”Adresseregister”, som skal risikovurderes.  
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Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

6. Statusrapport til Grunddatabestyrelsen (O) 

MLI orienterede kort om den seneste statusrapportering til Grunddatabestyrelsen, som viser, 

at arbejdet forløber efter planen.  

 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.  

 

 

7. Analyse af udenlandske adresser jf. bilag 11 (D)  

 

MLI præsenterede de tre løsningsmodeller, som er blevet identificeret og styregruppen 

drøftede modellerne. PSM nævnte, at det var vigtigt at en løsning indeholdt muligheden for at 

man kan finde en enslydende adresse på tværs af systemerne.  

 

Foreløbig opstilling af hovedelementerne i et forudsætningsdiagram jf. business case 

modellen, inkl. regneeksempler e.l. for gevinster fremsendes til styregruppen forud for mødet 

den 15. maj. Afleveringsfrist til grunddatabestyrelsen er 1. juni.   

 

 

8. Kommunikationsplan jf. bilag 12 (D) 

Styregruppen drøftede kommunikationsplanen. SSV anbefalede, at hver målgruppe 

underinddeles. Der var enighed om prioriteringen af, at der udarbejdes information til 

kommunerne om GD2s tidsplan og kommunernes rolle ifm. programmet i maj måned.  

 

Der arbejdes videre med kommunikationsplanen i programledelsen og den forelægges 

styregruppen til godkendelse på mødet den 15. maj.  

 

 

9. Det videre arbejde  

- Næste møde planlagt til onsdag den 15. maj 

Det blev på SRU’s opfordring besluttet, at projektlederne laver en præsentation af deres 

projekter på styregruppemødet den 20. juni eller på et af de første møder efter sommerferien.  

 

10. Evt. 

Der var intet til punktet.  

 

PP præsentation fra mødet udsendes efter mødet.  


