
 Side 1 af 4 

Bilag 1  14. juni 2013 

 

Referat af grunddatabestyrelsens møde den 14. juni 2013 

Deltagere: Lars Frelle-Petersen (Digitaliseringsstyrelsen), Kristian Møller 

(Geodatastyrelsen), Søren Rude (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter), 

Henning Steensig (Erhvervsstyrelsen), Jannie Hilsbo (Domstolsstyrelsen, 

suppleant for Charlotte Münter), Marie Munk (Økonomi- og Indenrigsministeriet, 

suppleant for Adam Lebech), Andreas Berggreen (Skatteministeriet), Ralf 

Klitgaard (Kommunernes Landsforening), Martin Bagger Brandt (Danske 

Regioner, suppleant for Tommy Kjelsgaard) og Peter Glargaard (ATP).   

 

Bisiddere: Jens Krieger Røyen (Digitaliseringsstyrelsen), Lis Dreier Schäfer 

(Digitaliseringsstyrelsen) og Per Faarup (Digitaliseringsstyrelsen).  

 

Fraværende: Charlotte Münter (Domstolsstyrelsen), Adam Lebech (Økonomi- og 

Indenrigsministeriet) og Tommy Kjelsgaard (Danske Regioner) 

Dagsorden 

1. Referat af bestyrelsesmødet den 11. april 2013 (B) – videreført fra 6. maj 

Referatet godkendes.  

 

2. Resultat af ØA (O) 

Sagen uddeles i print på mødet i grunddatabestyrelsen og præsenteres mundtligt. 

Den godkendes.  

 

3. Statusrapportering fra delprogrammer (D) – videreført fra 6. maj 

Kristian Møller (GST) anfører, at GST dækker eventuelle ekstraudgifter til 

delprogram 4, som forventes at være på maksimalt 2 mio. kr.  

 

Henning Steensig (ERST) beretter, at der er givet fri adgang til alle brugere af 

virksomhedsdata. Data er nu lagt ud via en cloudløsning i ERST.  

 

Søren Rude (MBBL) beder om, at perioden for statusrapportering bliver ændret, 

sådan at slutdatoen er datoen for indsendelse af statusrapporter frem for datoen 

for bestyrelsesmødet. 

 

Delprogram 7 behandles under pkt. 6. 

 

Sagen godkendes. 

 

4. Behandling af delprogrammer og grunddataprogrammet i IT-projektrådet (O) 
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Risikovurderingen af grunddataprogrammet og dets delprogrammer er ved 

bestyrelsesmødet den 14. juni endnu ikke afsluttet. Anbefalingsbreve fra IT-

projektrådet følger snarest. 

 

Søren Rude (MBBL) anbefaler, at grunddatabestyrelsen selv tager stilling til det 

formelle rapporteringsansvar ift. grunddataprogrammet set i lyset af bestyrelsens 

tidligere drøftelse af sit kommissorium, herunder relationen til forvaltningsloven, 

samt den seneste noget søgende dialog med IT-projektrådet. IT-projektrådet har 

alene retningslinjer for it-projekter og it-programmer i ét ministerium og ikke for 

tværministerielle samarbejdsprogrammer som grunddataprogrammet. 

Konsekvensen heraf må være, at grunddatabestyrelsen henholder sig til, at det er 

de definerede it-projekter, der er rapporteringens genstand ift. Statens IT-

projektråd og evt. Finansudvalg, hvor dette kan komme på tale.  

 

Det er herudover MBBL’s opfattelse, at de formelle retningslinjer og procedurer 

ikke er modnet til et niveau, hvor rapporteringen til IT-projektrådet umiddelbart 

kan gennemføres på delprogramniveau. Tids- og ressourcemæssigt kan 

delprogrammerne (i hvert fald GD1 og GD2) heller ikke tåle, at processerne 

omkring den formelle godkendelse og rapportering til IT-projektrådet udvides. 

Især synes der at være uklarhed omkring IT-projektrådets håndtering af 

tværministerielle spørgsmål, som ikke er en del af rådets almindelige procedurer. 

Når det gælder det ressourcemæssige område, er det heller ikke er en del af 

delprogramledelsernes ansvar. 

 

Henning Steensig (ERST) tilføjer, at der fortsat er behov for at afklare, hvordan 

styring af programmet skal tilrettelægges fremadrettet, herunder med særligt fokus 

på tværgående elementer.  

 

Det besluttes, at bestyrelsen fortsætter drøftelsen efter modtagelsen af 

anbefalingerne fra Statens IT-projektråd. 

 

5. Omlægning af ansvar for GD1.c Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen (O) – 

videreført fra 6. maj 

Ingen bemærkninger. 

 

6. Udsendelse af udbudsmateriale og ny tidsplan for Datafordeleren (B) – videreført fra 6. maj 

Kristian Møller (GST) anfører, at der er behov for at justere på 

procentfordelingen for tildelingskriterierne i udbudsmaterialet.  

 

Bestyrelsen beslutter, at justerede kriterier for kvalitet 40 %, leverancesikkerhed 40 

% og økonomi 20 %., sendes ud til bestyrelsens tilslutning, cc. styregruppen for 

Datafordeleren, med frist til mandag formiddag. Herefter udsendes 

udbudsmaterialet til de prækvalificerede leverandører.  
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Bestyrelsen godkender processen for involvering af styregruppen for 

Datafordeleren i udbudsprocessen. 

 

Peter Glargaard (ATP) understreger, at der i tidsplanen også er behov for at se på 

brugersiden af data. Ralf Klitgaard (KL) tilføjer, at det desuden nødvendigt at se 

på konsekvenserne for business casen. Dette skal klarlægges i en sag på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Bestyrelsen godkender planen for håndtering af ny tidsplan for Datafordeleren 

med ovenstående bemærkninger. 

 

7. Fælles koncept for datamodel i høring (B) 

Andreas Berggreen (SKAT) anfører, at SKAT gerne stiller nogle datamodellører 

til rådighed for arbejdet med datamodellen for grunddata. SKAT inviteres til at 

deltage i styregruppen for datamodellen. 

 

Søren Rude (MBBL) foreslår, at nogle af bestyrelsens midler anvendes til at se på 

brugernes behov i henhold til datamodellen.  

 

Peter Glargaard (ATP) understreger behovet for, at forankre datamodellen 

centralt, således den fortsat vedligeholdes. 

 

Bestyrelsen godkender, at udkastet til modelleringskoncept sendes i høring, og 

takker ja til at få en mundtlig præsentation af det på et senere møde. 

 

8. Opdateret budget (B) – videreført fra 6. maj  

Bestyrelsen godkender de indstillede disponeringer. 

 

9. Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet (B) 

Bestyrelsen godkender, at løsningsscenarie C indarbejdes i analysen for mere 

effektiv grundregistrering af personer (delprogram 5). MBBL og DIGST 

forbereder en sag til næste møde vedr. snarlig fastlæggelse af adressestandarder og 

af organisatorisk afklaring. 

 

10. Revision af PSI-direktivet (D) 

Ingen bemærkninger. 

 

11. Uddannelse i dataforvaltning for embedsmænd (O) 

Ingen bemærkninger. 

 

12. Deltagelse i Geoforums arrangement d. 30. maj om ”Frie grunddata – ibrugtagning & 

innovation” (O) 

Ingen bemærkninger. 

 

13. Erfaringsopsamling og forberedelse af den kommende sæson (O) 
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Ingen bemærkninger. 

 

14. Kalender for grunddataprogrammet, efteråret 2013 (O) 

Ingen bemærkninger. 

 

15. Foreløbig agenda for grunddatabestyrelsens møder i efteråret 2013 (O)  

Ingen bemærkninger. 

 

 


