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Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk

Dagsorden for møde i styregruppen for GD1
Torsdag den 2. februar 2017 kl. 12.00-13.15, SDFE mødelok. 0.3

1. Godkendelse af dagsorden (B)

2. Godkendelse af referat (B)
Bilag: 2.1 Referat fra møde den 17. november 2016 

3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
Bilag: 3.1 Cover programstatus

4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
Bilag: 4.1. Cover Risici og emner

5. Umatrikulerede arealer (B)
Bilag: 5.1. Cover

6. Skæve lejligheder (B)
Bilag: 6.1. Cover

7. Evt. 

Kontor
Effektivisering

Dato
27. januar 2017

J nr.

/helms
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Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk

Dagsorden for møde i styregruppen for GD1
Torsdag den 17. november 2016 kl. 14:30 – 15:45, SDFE mødelok. 0.4 

Til stede:
Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Brian Arreborg Hansen, BAH, (SDFE), Morten 
Nordahl Møller, MN, (SDFE), Peter Lindbo Larsen, PLL, (SDFE), Peter Knudsen, 
PK, (SDFE), Stine Kern Licht, SL, (SDFE), Per Gade, PEGAD, (DIGST) Peter 
Henriksen, PH, (DIGST), Gitte Bahne Mortensen (GBM) Søren rude, SRU (SKAT), 
Jess Svendsen, JES, (GST), Troels G. Rasmussen (TR) KL, Per Smed (PSM) KL, 
Georg Jensen, GJ, (SDFE), Asbjørn Lenbroch, ALE (SDFE) - referent.

Afbud:
Thea Sand (SKAT), Sørup Hansen (Domstolsstyrelsen).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Godkendelse af referat (B)
3. Status for delprogrammets fremdrift (B)
4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)
5. BBRs tilpasning til den nye Grunddataplan (D)

Datavask i GD1 (B)
  -  Umatrikulerede arealer
  - ”Skæve” ejerlejligheder

6. Evt. 

Referat

1. Godkendelse af dagsorden (B)
TR (KL) efterlyste implementeringsplanen, der på seneste styregruppemøde 
blev varslet til indeværende styregruppemøde. TR henviste til, at planen blev 
drøftet på PF-møde i sidste uge.
GJ (SDFE) svarede, at GD7 har haft bemærkninger til planen, bl.a. vedr. 
håndtering af tilbageløb, der erfaringsmæssigt er vigtigt at tænke grundigt 
igennem. Planen er derfor ikke kommet helt på plads inden mødet. 

Kontor
Effektivisering

Dato
20. november 2016

J nr. 600-00190

/aslen/helms
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Det blev aftalt, at GD1 delprogramledelsen sammen med GD7  skal afklare evt. 
udestående spørgsmål om tilbageløb mv.  Implementeringsplanen forventes 
herefter behandlet på det fælles GD1 / GD2 styregruppemøde i december.

Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat (B)
Der var ikke bemærkninger til referatet.

3. Status for delprogrammets fremdrift (B)
Asbjørn Lenbroch (SDFE) præsenterede sagen og orienterede om, at 
programmet samlet set er gået fra rød til gul. Den gule status skyldes 
forskydninger i de planlagte rekonfigurationsforløb for BBR og EBR. 
Ressourcer er samlet set i rød, da endelig godkendelse af finansieringen af 
GD1s forlængelse udestår. Der er ikke identificeret ressourceudfordringer ud 
over den manglende finansiering af udskydelsen.

Milepælsoversigten (jf. bilag 3.2) blev gennemgået i en opdateret form. 
Projekterne arbejder på nuværende tidspunkt mod milepælene under ”6.3. 
Konfiguration på DAF afsluttet”.  De indeværende forskydninger i 
makroplansforløbene truer umiddelbart ikke delprogrammets milepæl 6 ’klar til 
snitfladetest’, men giver anledning til opmærksomhed i forhold til 
”båndbredden” (samtidige makroplansforløb) hos datafordeleren. 

GJ bemærkede, at forskydningerne i makroplansforløbende kan blive et 
problem for GD7, da de udfordrer GD7s ressourcer og leverandørstyring.

TR spurgte, hvorfor statusteksten for MU vedr. udfordringer med hændelser og 
snitflader er ændret i statusnotatet i forhold til den version, der blev behandlet 
på det forudgående PF-møde. 

BAH bemærkede, at hændelsesproblematikken påvirker alle registre, hvorfor 
det var fundet mere hensigtsmæssigt at beskrive problemstillingen 
selvstændigt.

JES supplerede med, at MU i status i forhold til projektforum havde revurderet 
status.

TR bemærkede endvidere, at mange milepæle i statusoversigten er markeret 
som røde/afvigende og efterlyste programledelsens håndtering af dette. 

BAH bemærkede, at programledelsen har valgt også at vise de milepæle 
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(niveau 3) der følges løbende op på. At disse milepæle løbende ændres er ikke 
i sig selv et udtryk for udfordringer.

SRU efterlyste tydeligere markering af sammenhængen til DAF for de enkelte 
milepæle.

BAH svarede, at primære arbejdsopgaver relateret til de enkelte milepæle vil 
blive forsøgt tydeliggjort fremadrettet. 

Med disse bemærkninger godkendte styregruppen status for delprogrammets 
fremdrift.

4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)
ALE præsenterede punktet og bemærkede, at risiko og emner for GD1 primært 
vedrører test og konfigurationsforløbet, der håndteres på det fælles GD1_GD2 
møde. 

JES bemærkede vedr. risiko 6 ”Klient til BBR”, at der er aftalt møder med PLF 
og KL, og at slutbrugertest er ved at blive planlagt. 

PLL forklarede vedr. emne 130, at adresseregisteret har taget opgaven vedr. 
behovet for at kunne fremsøge adresse via BFE og er ved at udarbejde et 
løsningsforslag. PSM bemærkede, at funktionaliteten er efterspurgt hos 
kommunerne.
 
Med disse bemærkninger fulgte styregruppen indstillingen og 
godkendte status på kritiske emner og risici.

5. BBRs tilpasning til den nye Grunddataplan (D)
SRU præsenterede punktet. Som beskrevet i notatet ”Ny plan for 
grunddataprogrammets implementering og BBR’s tilpasning hertil”(bilag 5.2 til 
dagsordenen) skal BBR levere noget funktionalitet, der kræver ændringer i 
BBR, herunder levering af funktionalitet til indberetning i BBR og strukturerede 
data til kommunerne. Disse ændringer kan ikke vente til 1. halvår 2018, som 
med den opdaterede implementeringsplan for GD1 er det planlagte 
implementeringstidspunkt for BBR 2.0. Tilføjelsen af de nævnte funktionaliteter 
får ikke betydning for BBRs leverancer til grunddataprogrammet. SKAT har 
drøftet emnet med GD1 programledelsen og aftalt, at BBR med de nævnte 
funktionaliteter vil blive benævnt version 1.8, for undgå misforståelser.  

TR bemærkede at KL bakker op om de beskrevne ændringer.  

SRN bemærkede, at det er nødvendigt at være opmærksom på evt. 
sammenhænge til DAR 0.9, der skal fungere indtil, at GD2 sættes i drift., 
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Desuden  introduceres der en potentiel risiko for, at udviklingen af BBR  kan 
medføre en prioritering med betydning for både grunddataprogrammet og 
ejendomsvurderingen. SRU bemærkede til dette, at SKAT gerne vil drøfte evt. 
opmærksomheder i forhold til DAR 0.9, og det blev aftalt, at dette afklares 
bilateralt mellem SKAT og SDFE Inden Grunddatabestyrelsesmødet.

Styregruppen drøftede herefter sagen og indstilling til Grunddatabestyrelsen. 
Der var enighed om, at GD1 styregruppen kunne anbefale, at sagen på dette 
grundlag præsenteres for Grunddatabestyrelsen. 

DIGST anmodede SKAT om at forberede en sag til Grunddatabestyrelsen 

6. Datavask i GD1 (B)

PLL præsenterede punkterne vedr. datavask. 

Umatrikulerede arealer

Status er, at der er identificeret 40 umatrikulerede arealer.

Styregruppen drøftede emnet og det blev nævnt, at:

- JES vurderede, at omkostningerne til matrikuleringsopgaven kan holdes 
indenfor 2 millioner kr.

- TR vurderede, at Skatteprovenuet på de 40 umatrikulerede arealer udgør et to 
cifret mio. beløb årligt. 

- Ejerne af de umatrikulerede arealer skal inddrages.
- Kandidatliste over umatrikulerede arealer og kortbilag der viser placeringen af 

disse arealer vil tilgå GST. 

Det blev aftalt, at GST er tovholder på det videre arbejde som i samarbejde 
med KL og SKAT vil omfatte.

- Estimering af omkostninger til matrikulering
- Afdækning af eventuelle særlige problemstillinger (ejerforhold mv) i forhold til 

matrikulering
- Opgørelse af Skatteprovenuet fra de umatrikulerede ejendomme
- Beslutningsoplæg til styregruppemødet i januar.  

PEGAD bemærkede afslutningsvis og til indstillingen, at drøftelse af 
finansiering kan finde sted, når omkostningsskøn er konsolideret. 

Med disse bemærkninger blev indstillingen fulgt,

Skæve ejerlejligheder (ejerlejligheder som i dag findes i tingbog men ikke 
i ESR/BBR)

Styregruppen drøftede punktet og tilsluttede sig indstillingen om, at KL og 
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SKAT arbejder videre med en løsning, der sikrer, at BBR-enhedens 
ejendomsrelationer bevares. Det skal være muligt at gennemføre 
byggetekniske sammenlægninger af ejerlejligheder i BBR uden tab af 
information om den sammenlagte BBR-enheds sammenhæng til Matrikel og 
Tingbog.

7. Evt. 
15. december afholdes fælles GD1_GD2 styregruppe, næste GD1 
styregruppemøde afholdes i januar.



Cover Den 23. januar 
2016 

Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet GD1

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. 
Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 

Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både ift. 
projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens 
milepæle. Status på test- og implementeringsplanens milepæle fremgår af bilag 
F.2.1 til det fælles GD1_GD2 styregruppe møde, med et samlet overblik for 
GD1/GD2. Bilag F 2.1 gennemgås på det fælles GD1_GD2 styregruppemøde.

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne 
for perioden 3. november 2016 – 11. januar 2017. 

Status 
Delprogrammet er fortsat i gul status, mens ressourcer er gået i grøn da de 
reviderede test- og implementeringsplaner er godkendt, og finansieringen er på 
plads. Projekterne arbejder efter disse planer. Fsva. MU, EBR og EJF er tid i 
gul, som følge af at udvidet hændelsesfunktionalitet fortsat er under afklaring 
jf. milepæl 6.2, Konfigurationsforløbene for MU og EBR er forsinket og der er 
ikke mere buffer i planen, i forhold til at nå hovedmilepæl 6 ”Klar til 
snitfladetest”. For EJF er milepæl 6 ligeledes under pres, da der er fundet 
blokerende fejl i test af egne services. Samlet set vurderes programmet i gult da 
MU er på kritisk vej.

 
Sidste periode Denne periode

Samlet Tid Scope Ressourcer Samlet Tid Scope Ressourcer
Samlet 
status
Matriklens o 
udvidelse (MU) 
Ejerfortegnelse
n (EF) o

BBR
Testprojektet 
(GD1-GD2)
Lovprojektet 
(GD1-GD2)
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Registerprojekternes egen uddybning af status

Matriklens Udvidelse
Projektet har arbejdet fokuseret på forberedelse af snitfladetest og afslutning af 
funktionstest.
Projektet rapporteres i GUL, da IBM af økonomiske årsager prioriterede 
arbejdet med funktionstest og de deraf følgende betalingsmilepæle højere end 
de programrelaterede aktiviteter i projektet. Der blev dog d. 21. december 
indgået ny aftale med IBM vedr. tids- og betalingsplan for arbejdet med 
snitfladetest og funktionsprøve, der forventes at have løst udfordringerne 
fremadrettet. Planen indeholder bl.a. en opdeling af funktionsprøven i 2 – 
Funktionsprøve 1 og Funktionsprøve 2. Der blev her defineret specifikke 
leverancer, som skulle testes af i en senere release. Der er sat fokus på at 
klargøre MU og EBR til snitfladetest, og overtagelsesprøve og driftsprøve er 
udskudt iht. programmets nye implemente-ringsplan.

MU og EBR har påbegyndt re-konfiguration på DAF. 

Projektledelsen har dannet sig overblik over status på leverancer, opdateret 
projektplanen og opstillet tilhørende aktivitetslister for den resterende del af 
projektet, så denne respekterer den tidsplan, som er udstukket af programmet.
Hændelsesanalyse er igangsat mhp. at udvikle løsning i samarbejde med SDFE.

Ejerfortegnelsen. 
Projektet har i perioden arbejdet med diverse testaktiviteter i forhold til 
klargøring til snitfladetestesten. 

Rekonfigurationen på DAF i samarbejde med GD7/KMD 8 ugers 
macroforløbet er påbegyndt. I denne forbindelse er test- og prøvedatasæt 
afleveret planmæssigt til DAT (SDFE), som dog har haft problemer med at 
danne leverancen til DAF pga. fejl hos KMD, hvilket har betydet ekstra 
omkostninger i projektet. Den planlagte demo blev afholdt d. 22. december 
med 2 ugers forsinkelse.

Test af Ejerfortegnelsens datafordeler tjenester er p.t. forsinket ca. 3 uger. De 2 
uger skyldes forsinkelse i selve rekonfigureringen hos KMD, mens den sidste 
uge skyldes fejl hos KMD, som i en periode ikke var i stand til at gennemføre 
opdateringer til testdata. Dette udfordrer deadlines ift. den fælles testplan.

Projektet er, på trods af de beskrevne eksterne udfordringer, vurderet i grøn da 
det forventes at den opståede forsinkelse ikke vil have væsentlig indvirkning på 
opstart af snitfladetesten.

[GD1 kommentar: Status er ændret til GUL pr. 24.1, da milepæl 6.6 klar til 
snitfladetest er under pres]

BBR. 
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Projektet er rapporteret i grøn status.

Konfiguration af BBR på Datafordeleren
Arbejdet med konfigurationen af BBR på Datafordeleren blev påbegyndt i uge 
37 jf. den aftalte plan for arbejdet. Den efterfølgende snitfladetest er blevet 
forsinket, som følge af nogle blokerende fejl i testmiljøet. BBR projektet 
mangler at kunne teste et fejlfri forløb igennem, efter at datafordelerprojektet 
har meldt alle fejl rettet.

Status for udviklingen af BBR
Systemleverandøren Netcompany er forsat i gang med at udvikle den sidste af 
de 3 delleverancer af BBR 2.0. Der afholdes bruger- og brugervenlighedstest 
som planlagt i januar og februar 2017.

Sideløbende gøres der klar til etablering og idriftsættelse af BBR 1.8, der 
forventes klar til brug primo juni måned.

BBR’s håndtering af forsinkelse af Grunddataprogrammet
Med udgangspunkt i de behov som både SKAT og kommunerne har for ny 
funktionalitet, er det aftalt med Grunddataprogrammet at der lanceres en ny 
version af BBR (version 1.8), inden BBR 2.0 lanceres medio 2017 sammen 
med de øvrige GD1-registre. BBR 1.8 er planlagt til at gå i luften juni 2017.  

Dialog med GD1 og MU om forskellig modellering af logikken for samtidige 
versioner & bitemporalitet
SKAT har bedt GD1 programledelsen om at faciliteter en dialog mellem MU 
og BBR med henblik på en afklaring af konsekvenserne af de konstaterede 
forskelle i implementeringsmodeller af samtidige version og bitemporalitet i de 
to registre.

[GD1 kommentar: Der foregår en dialog mellem MU og BBR i regi af GD1 om 
den konkrete løsning. Grunddatabestyrelsen behandler en generel sag vedr.  
vedr. bitemporalitet på dennes møde den 27.1.2017] 

Lovprojektet
Lovprojektet er i grøn status. Lovforslagene blev 3. behandlet den 19. januar 
og vedtaget med bred opbakning i Folketinget. Lovprojektet kan dermed 
afsluttes, jf. selvstændigt dagsordenspunkt på det fælles GD1_GD2 
styregruppemøde.

Adresseloven træder i kraft den 1. juli 2017 for de dele, som giver hjemmel til 
datavask af adresser i CPR-registret og etablering mv. af DAR. De resterende 
dele af denne lov sættes i kraft, når der er enighed i GD2 om, at DAR er klar til 
drift.
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Lov om effektiv ejendomsregistrering og –forvaltning sættes i kraft, når der er 
enighed i GD1 om, at ejendomsdataregistrene er klar til drift.

Test-projektet (GD1-GD2) 
Test-projektet (GD1-GD2) er samlet set gået fra grøn til gul status. Det skyldes 
den forhøjede risiko for, at MU, EBR og EJF ikke når at afslutte test af egne 
services rettidigt til at indgå i snitfladetesten.

Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.

Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.
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Væsentlige risici og emner

Problem
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse og 
delprogrammets fremdrift fremlægges for styregruppen risici og emner, som 
programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed. 

Baggrund
Programledelsen har vurderet, hvilke aktuelle risici og emner, der skal 
behandles på det aktuelle møde.

Status
Der fremhæves i den aktuelle status én risiko (id 6) og et emne (id 130). 
Emnerne 116, 127 og 129 forslås lukket.

Kritiske risici

ID Årsag Hændelse Effekt Værd
i
(SxK)

Tiltag

6 Kommuneklienten i 
Matriklen er fortsat 
under udvikling 
Kommunerne er i 
tvivl om klienten 
opfylder de 
kommunale 
forretningsmæssige 
behov

klienten 
opfylder ikke 
de 
kommunale 
forretningsm
æssige behov

Kommunerne 
opnår ikke de 
forudsatte 
besparelser

12 21.6.2016 Ny risiko KL 
og MU projektet aftaler 
afklarende møde. 
7.9.2016 Klient vises 
for KL/kommuner 14/9. 
Kravsbehov afklares. 
Evt. forbedring bestilles 
hos MU’s leverandør.
2.11.2016 : På møde 
sept. 2016 kunne KL 
konstatere, at den 
foreløbigt udviklede 
løsning ikke lever op til 
forventningerne. GST, 
KL og PLF er gået i 
gang med at forbedre 
løsningen fagligt og 
anvendelsesmæssigt. På 
fælles møde i nov. laves 
plan for 
forbedringsopgaven.   
18.01.2017 På 2 møder 
i arbejdsgruppe m PLF, 
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KL, AAU og GST nov 
og dec 2016 er rammer 
og succeskriterier for 
løsning præciseret. I jan 
2017 holdes særskilte 
møder med PLF 
(funktionalitetskrav), 
KL 
(funktionalitetskrav) og 
AAU (lovspørgsmål). 
Der sigtes på 
funktionalitetskrav er 
fastlagt primo feb. 
Formulering af 
lovspørgsmål forventes 
klar i løbet af februar. 
Disse tiltag forventes at 
kunne give det 
tiltrængte 
brugervenlighedsløft og 
dermed understøtte 
målopfyldelse på 36 
minutters 
effektivisering pr. sag i 
kommuner.   

Kritiske emner

ID Problem og konsekvens Status
130
(Ny)

Der mangler en funktionalitet der kan fremsøge 
adresse via BFE og BFE via adresse, hvis der er 
behov.

2.11.2016 Der er ved at blive 
udarbejdet forslag til løsning, der 
vil gå i høring hos registre.
10.1.2017: Det er blevet afklaret 
på møde 13.12.2016, at der ikke 
er behov for en service hvor man 
går fra ejendom til adresse. De 
tjenester, der er specificeret fra 
BBR_KOMBITS side, hvor man 
går fra adresse til ejendom 
opfylder behovet hos MU. Der er 
enighed om udarbejdelse af 
forslag, der udestår endelig 
bekræftelse fra registerejere 
(MU_BBR), og der er et 
udestående ift. afklaring omkring 
finansiering .
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Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner og risici.

Procedure og Kommunikation
Ikke relevant



Cover Den 1. februar 
2017 

Matrikulering af umatrikulerede arealer

Problem
Det blev på seneste styregruppemøde i GD1 besluttet, at GST er tovholder på 
det videre arbejde med matrikulering af umatrikulerede arealer, som i 
samarbejde med KL vil omfatte:

 Estimering af omkostninger til matrikulering
 Afdækning af eventuelle særlige problemstillinger (ejerforhold mv) i forhold 

til matrikulering
 Opgørelse af skatteprovenuet fra de umatrikulerede ejendomme
 Beslutningsoplæg til styregruppemødet i januar.

Baggrund
Med udgangspunkt i indstilling og beslutning på seneste styregruppemøde har 
GST og KL arbejdet videre med sagen, og er pt. nået til:

 Kandidatliste med 39 forekomster er modtaget fra KL primo december 2016 
og suppleret med yderligere 10 forekomster medio januar 2017.
 

 KL og GST har i fælleskab gennemgået kandidatlisten, som p.t. omfatter 41 
forekomster.

 Langt hovedparten af forekomsterne er i offentlig eje eller ejes af 
halvoffentlige selskaber. 7 forekomster, typisk inddæmmede arealer eller 
opgrødearealer, er i privat eje. 

 Det vil være nødvendigt at indgå nærmere aftaler om matrikuleringsarbejdet 
med ejerne. KL bidrager med at arrangere møder med udvalgte ejere. 

 Identificering af arealer GST selv kan registrere (umatrikulerede ejendomme) 
vurderes pt. til at være 4.

 Identificering af arealer der kræver involvering af en praktiserende 
landinspektør til matrikulering vurderes p.t. at være 37. I de fleste tilfælde 
forventes de nye skel at kunne fastsættes på baggrund af ortofotos eller 
tekniske kort, altså uden opmåling.

 Estimering af omkostninger er i proces med henblik på evt. efterfølgende 
drøftelse af finansiering. 



 Side 2 af 2

Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender fremdriften i opgaveløsningen.

Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.



Cover Den 31. januar 
2016 

Ejerlejligheder der er registreret i tingbogen, men ikke i ESR

Problem
Det blev på seneste styregruppemøde i GD1 besluttet, at KL og SKAT arbejder 
videre med en løsning, der sikrer, at BBR-enhedens ejendomsrelationer 
registreres fuldstændigt og korrekt. Det skal være muligt at gennemføre 
byggetekniske sammenlægninger af ejerlejligheder i BBR uden tab af 
information om den sammenlagte BBR-enheds sammenhæng til Matrikel og 
Tingbog.

Baggrund
SKAT arbejder på en løsning, der etablerer sammenhæng mellem Matriklens 
registrering af ejerlejligheder og de korresponderende enhedsregistreringer i 
BBR. 

SKAT og Kombit har afklaret, at BBR’s brugergrænseflader, datamodel og 
services understøtter løsningen, som er inden for rammerne af BBR’s løsnings-
arkitektur.

For eksisterende ”skæve” ejerlejligheder skal matriklen bidrage med data, 
således at disse kan konverteres korrekt til BBR. SKAT og Kombit er pt. ved at 
afklare behovet for justeringer i GD1’s planer for datavask og implementering.

SKAT forventer, at en løsningsbeskrivelse forventes udarbejdet ult. februar 
2017.

Løsningsbeskrivelsen skal efterfølgende høres i interessentkredsen; SKAT, 
GST og KL/KOMBIT.

Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender fremdriften i SKATs opgaveløsning.

Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.
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