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Referat af møde i styregruppen for Grunddataprogrammets delprogram 

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

stednavne”, fredag den 30. august 2013 kl. 14:30 til 16:00 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 Lis Drejer Schäfer (LDS) Fuldmægtig 
KL Eske Groes (ESG) Kontorchef 
KL/ KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 
Erhvervsstyrelsen Dan Lings (DL) Projektleder 
Geodatastyrelsen Sigvard Stampe Villadsen (SSV) Områdechef 
CPR-/Økonomi- og Indenrigsmin. Carsten Grage (CG) Kontorchef 
SKAT  Michael Pedersen (MP) Projektleder 
(Som suppleant for Susanne Thorhauge)  
 
I øvrigt deltog 

Geodatastyrelsen  Morten Winkler (MW) Projektleder 
Geodatastyrelsen Jens Bo Rykov (JBR) Overkartograf 
Ministeriet for By, Bolig og landd.  Kirsten Elbo (KE) Specialkonsulent 
Ministeriet for By, Bolig og landd. Tanja Haagh Jensen (THJ) Fuldmægtig 
Ministeriet for By, Bolig og landd. Else-Marie Ulvsgaard (EMU) Projektleder  
 
Afbud 

Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef  
SKAT  Susanne Thorhauge (ST) Kontorchef 

 

 

 NOTAT 

          Dato: 4. september 2013  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3715  
 Sagsbehandler: THJ 
 Dok id:: 
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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 (O) 

5. Udkast til opfølgende notat på anbefalinger fra Statens IT-projektråd jf. bilag 2 (B)  
Indstilling: at styregruppen godkender notatet til videreformidling til IT-projektrådet og 
Grunddatabestyrelsen   

6. Teststrategi jf. bilag 3 (B)  
Indstilling: at styregruppen godkender teststrategien 

7. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet jf. bilag 4 & 5 (D)  

8. Udkast til notat om ledelsesværktøjer og retningslinier for styregruppens arbejde jf. 
bilag 6 (D)  

9. Præsentation af MBBL’s projekt GD2.f ”Supplerende adresser” (O) 

10. Det videre arbejde  
- Næste møde er planlagt til onsdag den 2. oktober 12.30-14.30 

11. Eventuelt  

Referat 

MP fra SKAT, suppleant for ST, deltog for første gang i styregruppen og mødet 

indledtes derfor med en præsentationsrunde.  

1. Godkendelse af dagsorden 

SRU foreslog at rykke punkt 9) præsentation af projekt supplerende adresser frem på 

dagsordenen, hvilket blev godkendt.    

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

MLI orienterede om, at godkendelse af datavaskstrategi er udskudt til 

styregruppemødet i oktober. Programledelsen har som opfølgning på sidste møde 

offentliggjort alle programdokumenter på www.adresseprogrammet.dk, samt udsendt 

en opdateret oversigt over partnernes bidrag til projekterne inkl. GST’s til 

styregruppen.  
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3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen v. Lis Schäfer (O) 

LDS orienterede om grunddatabestyrelsens arbejde i efteråret. Et af de store temaer er 

revision af bestyrelsens kommissorium. Årsagen til revisionen er; 1) implementering af 

programmodellen som følge af programstyringsprojektet, 2) opfølgning på anbe-

falinger fra statens IT-projektråd samt 3) danske regioners indtræden i bestyrelsen. Der 

fremlægges to andre sager på bestyrelsesmødet den 12. september; grunddatasekreta-

riatets arbejdsprogram og budget for sæsonen 2013-2014 og ”standard for 

udenlandske adresser”. MLI fortalte, at MBBL og ERST er blevet bedt om hurtigt at lave 

en standard for udenlandske adresser, da ERST’s moderniseringsprogram er afhængig 

af den. MLI understregede, at opgaven ikke er en del af delprogram 2.  

CG spurgte til den grundlæggende revurdering af grunddataprogrammet, som JKR 

havde nævnt på et tidligere møde. LDS fortalte, at der snarere er tale om en 

præcisering og tilpasning af de rammer, som allerede eksisterer, og det mest er 

rollefordelingen, der vil blive kigget på ved revisionen af kommissoriet.  

 

4. Status for delprogrammets fremdrift (O)  

MLI orienterede om fremdriften i delprogrammet som overordnet er god.  

Mht. til de tværgående opgaver i programmet er der mindre forsinkelser bl.a. er 

datavaskstrategien forsinket. Strategien er under udarbejdelse og forelægges 

styregruppen på mødet i oktober. Mht. kommunikationsindsatsen vil den nye 

hjemmeside om Danmarks adresser ”www.danmarksadresser.dk” gå online i 

september. Der arbejdes med at lave faktaark om programmet, både med generel 

information om programmet og med mere projekt/ teknisk information.  

GST er forsinket i mindre grad ift. design af SDSYS og Stednavne/DAGI services. 

Forsinkelsen har ingen betydning for programmets overordnede tidsplan.  

Adresseklient 1.0 og tilhørende dialogklient forventes ikke at skulle i udbud. Der 

arbejdes planmæssigt med analysen af supplerende adresser. CPR har initieret 

projektgørelsen og skrevet udkast til PID. For CVR og SKAT går det også planmæssigt.  

ESG spurgte til, om de nye værktøjer som kommunerne skal bruge i foråret 2014 kører 

tidsmæssigt efter planen. MLI oplyste, at værktøjerne (adresseklient 1.0 med 

dialogklient) er en del af projektet for det nye adresseregister. Arbejdet er i gang efter 

planen bl.a. med workshops om løsningsarkitekturen, hvor kommunerne, Kombit og 

KMD deltager. 
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SRU tilføjede, at projekterne for BBR’s udvidelse og adresseregisteret koordineres 

samlet af BBR styregruppen. Der arbejdes på en fælles videreudviklingsplan for BBR, 

som forventes vedtaget i starten af oktober.   

5. Udkast til opfølgende notat på anbefalinger fra Statens IT-projektråd jf. 

bilag 2 (B) Indstilling: at styregruppen godkender notatet til 

videreformidling til IT-projektrådet og Grunddatabestyrelsen   

MBBL har som aftalt udarbejdet et notat, der kort redegør for GD2s håndtering af 

anbefalingerne fra Statens IT-projektråd. Notatets modtager er som udgangspunkt GD2 

selv, men sendes også som en orientering til Grunddatabestyrelsen (GDB) om hvordan 

GD2 og de underliggende projekter har forholdt sig til IT-projektrådets anbefalinger, og 

ligeledes til orientering til IT-projektrådet. Notatet forholder sig alene til de 

bemærkninger der vedrører delprogram og projekter. Der var generel tilslutning til 

notatet. 

SRU refererede fra GD1´s tilsvarende behandling at sine anbefalinger den 29. august. 

Her bemærkede ESG at IT-projektrådet har en pointe i, at der er styringsmæssige 

udfordringer i setuppet omkring delprogrammet og efterspurgte en drøftelse af det 

fremtidige samarbejde og koordineringen mellem projekterne i delprogrammet, 

herunder hvordan det sikres, at fælles principper og lignende følges (f.eks. for 

løsningsarkitekturen), således at der ikke bliver for store variationer projekterne 

imellem.  

Dette førte til en drøftelse i GD1styregruppen af, om delprogrammet kan adressere 

ønsket om fælles forløb, principper, metoder mm. op til GDB med henblik på 

opbakning til praktisk gennemførsel. I GD1-styregruppen besluttede man i følgebrevet 

til GDB at flage, at delprogrammet er opmærksomhed på de styrings- og 

koordineringsmæssige problemstillinger, som Statens IT-projektråd har peget på samt, 

at delprogrammet vil søge at finde metoder og ressourcer til at understøtte det 

tværgående arbejde med at sikre sammenhæng og kvalitet. GD2-styregruppen 

besluttede at gøre det samme for GD2. 

SSV spurgte til, om der ved svaret på anbefaling 2 til adresseregisteret, ikke skulle 

tilføjes et ”om” dvs. ”forventes det, at Grunddatabestyrelsen tager stilling til om, og 

hvorledes udenlandske adresser skal indgå i grunddataprogrammet”. Der var enighed 

om at foretage denne ændring.  
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Opfølgningsnotatet blev herefter godkendt. Sekretariatet indfører rettelsen, samt 

læser korrektur. Det endelige notat sendes snarest muligt til styregruppen og derefter 

til GDB og IT-projektrådet. 

9. Præsentation af MBBL’s projekt GD2.f ”Supplerende adresser” (O) 

EMU præsenterede MBBL’s projekt om supplerende adresser. Styregruppen takkede 

for orienteringen, som blev taget til efterretning.  

6. Teststrategi jf. bilag 3 (B)  

Indstilling: at styregruppen godkender teststrategien 

MLI orienterede om teststrategiens indhold og tilføjede, at programledelsen er klar 

over den store opgave der er i at lave test og kvalitetssikring. Der har dog været en 

ressourcemæssig udfordring ift. at kvalitetssikre, at specifikationer overholder den 

fælles målarkitektur.  

SSV kommenterede, at teststrategien så fornuftig ud, men tilføjede, at de fra GST’s side 

havde ønsket sig en bedre proces med kvalitetssikring af specifikationer ift. SDSYS 

løsningsarkitektur.  

MLI svarede, at det er beklageligt, og at det er noget, som programledelsen kigger på 

og forsøger at forbedre. Der er udsendt et udkast til en formaliseret proces for 

kvalitetssikring, og selvom der ikke pt. er ressourcer til en egentlig ”test-manager”, vil 

der blive afsat flere ressourcer til opgaven herunder udarbejdelsen af en testplan og 

opfølgning på den.   

PSM kommenterede Gant-diagrammet i dokumentets Figur 2 (side 8). Han foreslog det 

tydeliggjort, at opgaven ”supplering af adresser” er en opgave som først og fremmest 

skal gennemføres af kommunerne. Som den er udformet nu, ser det ud som om, det 

kun er MBBL, der er engageret. Der var enighed om at tydeliggøre dette i diagrammet 

vhj.a. tekst e.l. 

ESG tilføjede, at alle de teknisk kritiske områder har test op til datafordeleren og 

spurgte til, om det ved dataforsinkerens forsinkelse så bliver en test op imod det, som 

træder i stedet for.  

SRU svarede, at det måtte antages, og at vi tilpasser alle dokumenter herunder 

teststrategien, når vi kender den afledte effekt på dataprogrammet. 
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PSM gjorde opmærksom på, at hændelser bliver et stort emne. Kombit arbejder med 

en såkaldt beskedfordeler. Det er vigtigt, at datafordeleren på et tidspunkt ser på, 

hvordan de fælles elementer skal håndteres i hændelsesfordeleren.  

Teststrategien blev herefter godkendt. Sekretariatet indfører rettelsen og publicerer 

herefter teststrategien på www.adresser.dk.  

7. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet jf. bilag 4 & 5 (D)  

SRU præsenterede proceduren for håndtering af aktuelle risici i delprogrammet. 

Risikologgen bliver udsendt til styregruppen til orientering, og i et cover til risikologgen, 

præsenterer programleden de aktuelle risici, som er vurderet kræver styregruppens 

behandling.   

Risikolisten i bilag 4 blev gennemgået. 

Punktet vedr. budgetloven er håndteret for finansåret 2014 fsva. MBBL, mens der 

fortsat er udfordringer for GST i forhold til at kunne overføre midler. GST melder 

tilbage hvis problemstillingen truer GD1 og/eller gennemførelse af ”Matriklens 

udvidelse”.  

Punktet vedr. datafordelerens forsinkelse blev drøftet. SRU indledte med at referere 

fra den tilsvarende drøftelse fra den 29. august i GD1-styregruppen, som har et flere 

medlemmer der også deltager i GD2 styregruppen. SRU sagde nedenstående jf. udkast 

til referatet fra GD1-mødet den 29.august:  

”SRU præciserede, at sigtet med det udsendte bilag er at tydeliggøre de 

udfordringer og risici der er for GD1 og GD2 således at den aftalte analyse kan 

igangsættes på det bedst mulige grundlag.  

Den umiddelbare risiko for GD1 og GD2 er om der kan tilvejebringes 

ressourcer/kompetencer til at bidrage til det forestående analysearbejde, således 

at der kan være en afklaring omkring nytår. Der er ikke råderum til dette indenfor 

delprogrammernes aktuelle rammer. 

De projektfaglige risici er forbundet med afklaring af en række forhold i GD7, der 

skal håndteres for at løsningsarkitektur, implementeringsplaner mm. i GD1 og 

GD2 kan tilrettes på en koordineret måde. PLL (red. GD1 programleder Peter 

Lindbo Larsen) redegjorde for de projektfaglige risici, som er forbundet med, at 

Datafordeleren er helt central for samspillet mellem grunddataregistre i GD1 og 

GD2. Da Datafordelerens løsningsarkitektur ikke er kendt i detaljer, har det været 

nødvendigt for både GD1 og GD2 at lave nogle arkitekturmæssige forudsætninger 

vedrørende denne. Forudsætningerne er aftalt med projektledelsen for 

Datafordeleren og er rammebetingelser for GD1’s og GD2’s løsningsarkitekturer, 

der bl.a. forudsætter, at Datafordeleren understøtter:  
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� Udstilling og anvendelse af hændelser 

� Udstilling af tværgående services 

� Spatiale analyser 

� Udstilling af næsten ”realtidsdata” 

Herudover har GD1 og GD2 nogle tidsmæssige afhængigheder i forhold til 

Datafordelerens idriftsættelse.  

Implementeringsplanen for GD1 bestemmer, at Datafordeleren skal være klar til 

afvikling af matrikelservices 1. kvt. 2015. 

Justeringer af GD1 og GD2s løsningsarkitekturer som følge af et ændret setup for 

Datafordeleren vil utvivlsomt kræve at implementeringsplanerne revideres. For at 

udbuddene kan gennemføres som oprindeligt planlagt, skal Datafordeler-

analysen igangsættes hurtigt, således at den reviderede implementeringsplan kan 

være på plads ved årsskiftet.  

Der var enighed om at der er tale om en seriøs problemstilling, der bl.a. skal 

håndtere de forhold PLL nævnte, samt at løsningen hertil skal findes via det 

kommende analysearbejde. PSM bemærkede, at det bør forudses at GD1 og GD2 

kan komme i en situation, hvor der er problemer med at holde tidsplanen. 

PKN(red. Peter Knudsen, GST) og JRO var derimod ikke enig i den måde 

problemfremstillingen er beskrevet i bilaget og mente at denne bedst 

konkretiseres i forbindelse med opstarten af analysen. 

Fra GD7/Datafordelerens side blev det af JRO og PKN oplyst, at der med GST som 

projektleder er ved at blive igangsat et analysearbejde mhp. at 

klargøre/fastlægge hvilke services, funktionaliteter mm. som kan etableres til at 

håndtere det komplekse samspil mellem registrene i GD1 og GD2 samt en tidsplan 

herfor. 

Det er enighed om, at den aftalte analyse nu igangsættes på initiativ af GD7 med 

involvering af GD1 og GD2 mhp. på en afklaring inden årsskiftet af 

delprogrammernes forretnings- og tidsmæssige udfordringer, herunder evt. 

overgangsløsninger for Datafordeleren.” 

 

Styregruppen tilsluttede sig de ovenfor beskrevne konsekvenser af Datafordelerens 

forsinkelse.  

LDS tilkendegav at Digitaliseringsstyrelsen har samme holdning ift. GD2 som ovenfor 

beskrevet for GD1. 

ESG bemærkede, at fremstillingen af konsekvenserne af Datafordelerens forsinkelse 

ikke er overvurderet i risikolisten. 

DL bemærkede, at Erhvervsstyrelsen mener, at problemstillingen er meget væsentlig 

og vedrører grunddataprogrammet bredt. Derfor mente DL, at der er behov for at den 
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kommende analyse tilrettelægges med et bredt udsyn og at der er åbenhed om 

analysegrundlag og resultater. 

PSM var enig i DLs synspunkt og bemærkede, at også de kommunale arbejdsgange og 

systemer, der skal afløse ESR, og som er udenfor grunddataprogrammet, vil blive 

berørt af Datafordelerens forsinkelse. 

Styregruppen var - på linie med GD1-styregruppen - enige om, at den aftalte analyse nu 

igangsættes på initiativ af GD7 med involvering af GD1 og GD2 mhp. på en afklaring 

inden årsskiftet af delprogrammernes forretnings- og tidsmæssige udfordringer, 

herunder evt. overgangsløsninger for Datafordeleren.  

8. Udkast til notat om ledelsesværktøjer og retningslinier for styregruppens 

arbejde jf. bilag 6 (D)  

THJ gennemgik det udsendte materiale for styregruppen. SRU tilføjede, at målet var, at 

have en håndfuld effektive værktøjer til hjælpe os i programstyringen fremover.  

LDS bemærkede, at grunddatasekretariatet står med samme udfordring, og målet for 

dem, også er at lave programværktøjer, som er anvendelige og virker for 

delprogrammer og projekter. Hun tilføjede desuden, at det ville være godt at følge op 

om noget tid, og vurdere anvendeligheden af de introducerede værktøjer.  

Styregruppen var således enig om, at der arbejdes videre med de retningsliner for 

programstyring og værktøjer, som notatet lægger op til. Notatet færdiggøres og 

forelægges til godkendelse på næste styregruppemøde.  

Jf. ovenfor var behandlingen af punkt 9 flyttet op mellem punkt 5 og 6. 

10. Det videre arbejde  

- Næste møde er planlagt til onsdag den 2. oktober kl. 12.30-14.30 

Det blev besluttet at reservere datoen tirsdag den 12. november kl. 12:30-14:30 til et 

potentielt ekstra styregruppemøde, hvis der skulle blive brug for det.  Det har siden 

mødet vist sig umuligt at afholde mødet den 12. november. Programsekretariatet 

udsender mulige nye mødedatoer, som styregruppen bedes melde tilbage på.  
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11. Eventuelt  

PSM gjorde opmærksom på, at det er en væsentlig problemstilling at sikre en god 

dokumentation at de nye systemer, arbejdsgange mv. der etableres, specielt fordi, at 

der er et generationsskifte på vej indenfor ejendomsdata- og adresseområderne. Det 

er en af måderne at gøre det attraktivt for yngre medarbejdere at engagere sig i disse 

arbejdsområder. LDS bemærkede, at grunddatasekretariatet er opmærksom på dette, 

og der udarbejdes en strategi ift. til emnet.  

PSM forelagde et ønske om, at SKAT orienterer om, hvor de står mht. planerne for 

SVUR og udfasning af det. MP sagde, at han ville bringe det ønske tilbage til SKAT mhp. 

at der blev orienteret om sagen på det næste styregruppemøde i GD1 og GD2. 

 


