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Referat af møde i styregruppen for Grunddataprogrammets delprogram 2 ”Effektiv 

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

den 15. maj 2013 kl. 14:30 til 16:00 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 Claus Isachsen  Projektleder 

(Deltog som suppleant for Susanne Thorhauge)  

 

I øvrigt deltog 

Geodatastyrelsen  Morten Winkler (MW) Projektleder 

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

 

Afbud 

Digitaliseringsstyrelsen Lis Drejer Schäfer Fuldmægtig 

Digitaliseringsstyrelsen                                          Jens Krieger Røyen (JRO)  Kontorchef 

SKAT  Susanne Thorhauge (ST) Kontorchef 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

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

3. Orientering fra Grunddatabestyrelsen 

4. Godkendelse af delprogrammets materiale til IT-projektrådet; jf. bilag 2-8 (B) 

Indstilling: at styregruppen godkender det foreliggende materiale. 

5. Godkendelse af projekt ”Adresseregister”s (GD2.c) materiale til IT-projektrådet; jf. bilag 9-

11(B) 

Indstilling: at styregruppen godkender det foreliggende materiale. 

6. Godkendelse af Analyse vedr. udenlandske adresser (B)  
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Indstilling: at styregruppen drøfter analysens hovedresultater og godkender at den færdige 

analyserapport udsendes i skriftlig høring fra den 21.-24. maj, hvorefter den oversendes til 

Grunddatabestyrelsen.    

7. Det videre arbejde  

- Næste møder planlagt til torsdag den 20. juni 12.00-14.00 

8. Evt.  

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen. 

 

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

Som opfølgning på sagen vedrørende Kirkeministeriets manglende reaktion på GST’s 

henvendelser, orienterede CG, at problemet var løst. GST holder første møde med 

Kirkeministeriet den 16. maj 2013.  

 

3. Orientering fra Grunddatabestyrelsen 

SRU orienterede om, at grunddatabestyrelsesmødet den 6. maj var aflyst og erstattet med en 

skriftlig høring. Aflysningen var begrundet i et behov for udboring af datafordelerens 

eventuelle forsinkelse. SRU orienterede ligeledes om de indledende drøftelser vedr. den 

eventuelle forsinkelse samt mulige korrigerende handlinger. Fra GD2 analyse plus beslutning 

2013 

 

4. Godkendelse af delprogrammets materiale til IT-projektrådet; jf. bilag 2-8 (B) 

Indstilling: at styregruppen godkender det foreliggende materiale. 

Søren orienterede om, at materiale til IT-projektrådet, som ikke har været behandlet i 

projektforum inden indsendelse til IT-projektrådet efterfølgende behandles på næste 

projektforummøde.   

 

MLI præsenterede listen over dokumenter, der skal fremsendes til risikovurderingen i IT-

projektrådet og gennemgik herefter de enkelte dokumenter til godkendelse. I gennemgangen 

blev der lagt særlig vægt på indhold i coveret til IT-projektrådet, risikoanalysen og 

gevinstrealiseringsplanen.  

 

Styregruppen tog indstillingen til efterretning og godkendte i enighed det foreliggende 

materiale med henblik på forelæggelsen for statens it-projektråd med det forbehold, at hvis 
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der foretages substantielle ændringer i det materiale, som endeligt færdiggøres op til den 23. 

maj, sendes dette i høring i styregruppen.  

 

Materialets store omfang taget i betragtning blev det samtidigt aftalt, at parterne ifm. det 

næste møde i projektforum har mulighed for at komme med præciseringer, hvis der er behov.  

 

5. Godkendelse af projekt ”Adresseregister”s (GD2.c) materiale til IT-projektrådet; jf. bilag 

9-11(B) 

Indstilling: at styregruppen godkender det foreliggende materiale. 

 

MLI præsenterede projekt ”Adresseregister”s materialet til IT-projektrådet. Materialet foreligger 

ikke på nuværende tidspunkt i den endelige udgave.  

 

Der var enighed om, at der foreligger et tilstrækkeligt godt udgangspunkt for, at materialet kan 

gøres færdigt.  

Styregruppen tog derfor indstillingen til efterretning og godkendte i enighed det foreliggende 

materiale med henblik på forelæggelsen for statens it-projektråd med det forbehold, at hvis 

der foretages substantielle ændringer i det materiale, som endeligt færdiggøres op til den 23. 

maj, sendes dette i høring i styregruppen.  

 

Det blev samtidigt aftalt, at parterne ifm. det næste møde i projektforum har mulighed for at 

komme med præciseringer, hvis der er behov.  

 

SRU opfordrede Kombit til et snarligt møde med projektleder Karens Skejlbo ift. at koordinere 

input om teknisk løsning til beskrivelse i projektets PID (projektinitieringsdokumentet).  

 

6. Godkendelse af Analyse vedr. udenlandske adresser (B)  

 

MLI forlagde status på arbejdet med analysen af udenlandske adresser, analyserapportens 

indhold samt anbefalinger.  

 

EG bad om, at det i præsentation af analysen for grunddatabestyrelsen blev præciseret, at 

udarbejdelsen af en business case for den anbefalede løsningsmodel ikke er en del af 

opgaven. Dette blev taget til efterretning, da det svare til det som står i opgavebeskrivelsen.  

 

Mht. godkendelse af analysen foreslog MLI en ny procedure. Den fuldstændige 

analyserapport vil blive udsendt i skriftlig høring tirsdag den 21. maj kl. 9:00 til mandag den 

27. maj kl. 9:00, mhp. styregruppens bemærkninger og godkendelse af, at rapporten 

oversendes til Grunddatabestyrelsen.  
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Den nye procedure for godkendelse af analysen vedr. udenlandske adresser blev tiltrådt af 

styregruppen.  

 

 

7. Det videre arbejde  

Næste møde i styregruppen er torsdag den 20. juni 12.00-14.00. På mødet drøftes indholdet 

af risikovurderingen i IT-projektrådet.  

 

8. Evt.  

Ingen bemærkninger. 

 

 

PP præsentation fra mødet udsendes sammen med referatet.   


