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Vedr. Anbefalinger til Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og 
genbrug af data samt it-projekterne Matriklens udvidelse, 
Udvidelse af BBR og Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af 
Tingbogen samt Delprogram 2: Adresser samt it-projektet Adresseregister 
 

Til Grunddatabestyrelsen 

 
Grunddataprogrammets delprogram 1 (GD1/Ejendomsdataprogrammet) og delprogram 2 
(GD2/Adresseprogrammet) modtog den 18. juni 2013 anbefalinger fra Statens IT-projektråd i 
forbindelse med risikovurderingen af delprogrammerne.  
 
Styregrupperne for de to delprogrammer har på denne baggrund udarbejdet vedlagte opfølgende 
notater, hvor alle anbefalinger og håndteringen heraf er gennemgået. Notaterne er behandlet og 
godkendt på styregruppemøderne henholdsvis den 29. og 30. august 2013. 
 
Notaterne fra GD1 og GD2 fremsendes hermed til Grunddatabestyrelsens til orientering, og således at 
styregruppernes håndtering af IT-projektrådets anbefalinger kan indgå i Grunddatabestyrelsens videre 
drøftelser om styring af Grunddataprogrammet mm. 
 
Styregrupperne har vurderet at IT-projektrådets anbefalinger ikke i sig selv har opsættende virkning for 
hverken delprogrammer og projekter, men har givet god feedback til det videre arbejde. De beskrevne 
aktiviteter/aktioner vil blive igangsat sideløbende og i det omfang de udløser behov for korrektioner i 
implementeringsplanerne eller andre programdokumenter vil der blive fulgt op på dette hurtigst muligt. 

Styregrupperne for GD1 og GD2 finder det samtidig vigtigt at tilføje at man er enig med IT-projektrådet 
i at der er visse udfordringer i forbindelse med det styringsmæssige setup, som er besluttet af de 
involverede parter. Styregrupperne er i denne sammenhæng opmærksomme på, at der løbende skal 
være fokus på det tværgående samarbejde og koordineringen mellem delprogrammer og projekterne 
heri. Blandt andet skal der være fokus på spørgsmålet om hvordan det sikres, at fælles principper og 
lignende følges, således at der ikke bliver for store variationer projekterne imellem.  
 
Delprogrammerne har indtil videre gode erfaringer med at gennemføre forløb, hvor der arbejdes ud fra 
fælles principper og metoder – eksempelvis i forbindelse med fastlæggelsen af mål- og 
løsningsarkitektur samt implementeringsplaner. Anvendelsen af konsulenter med tværgående 
kendskab til delprogrammerne i sin helhed til facilitering af processer og til dokumentering har 
yderligere vist sig at være en god og effektiv metode til at sikre fælles forståelse, fremdrift og 
konsistens. Det er forventningen, at en tilsvarende samarbejdsform vil kunne anvendes i forbindelse 
med test og kvalitetssikring, som har høj prioritet på grund af de mange tværgående sammenhænge 
og bindinger der er i delprogrammerne. 
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Delprogrammerne vil fremadrettet søge at finde metoder og ressourcer til at understøtte det 
tværgående samarbejde med henblik på at sikre sammenhæng og kvalitet. Såfremt dette ikke kan 
håndteres indenfor de gældende rammer, vil styregrupperne tage det op overfor bestyrelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 

 

Søren Rude 

Formand for styregrupperne for GD1 og GD2  

 

Bilag.  

- Opfølgende notat på anbefalinger fra Statens IT-projektråd til Delprogram1 

(GD1/Ejendomsdataprogrammet) samt it-projekterne ”Matriklens udvidelse”, ”Udvidelse af BBR” 

og ”Ny ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen” 

- Opfølgende notat på anbefalinger fra Statens IT-projektråd til Delprogram 2 

(GD2/Adresseprogrammet) samt til it-projektet ”Adresseregister” 

- Brev fra Statens IT-projektråd til delprogram 1 af 18. juni 2013: ”Anbefalinger til Delprogram1: 

Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af data samt it-projekterne Matriklens udvidelse, 

Udvidelse af BBR og Ny ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen. 

- Brev fra Statens IT-projektråd af 18. juni: ”Anbefalinger til Delprogram 2:Adresser samt it-projektet 

Adresseregister”. 


