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Bilag 2: Cover – Ny implementeringsplan for GD1  
 
Alle parterne i og omkring GD1 og GD2 har aktivt bidraget til, at der nu foreligger indbydes 
konsistente implementeringsplaner for GD1 og GD2, der er koordineret med GD7 og GD8.  
 
Siden opstarten i august er der afviklet over 30 workshops og møder i GD1/GD2 og på tværs af 
delprogrammerne. Repræsentanter fra GD7 og GD8 har været involveret i hele processen. Den 
samlede implementeringsplan består af: 

- Implementeringsplan version 1.9 (som dog mangler at få indsat ganttdiagrammer fra MS 
Project) 

- MS project plan, der afspejler alle planens milepæle og afhængigheder (ikke vedlagt, men er 
afspejlet i figuren ”overblik over delprogrammets implementeringsplan og fælles milepæle”) 

- Arbejdspakker, der beskriver de konkrete leverancer og processen for frembringelse af dem 
med tilhørende milepæle (ikke vedlagt) 

Der er tale om teknisk sammenhængende og realiserbare implementeringsplaner under de opstillede 
forudsætninger. MS project planer og enkelte arbejdspakker mangler at blive helt færdiggjort, men 
alle milepæle er identificeret og tidssat, således at de indbyrdes afhængigheder er afdækket. Enkelte 
milepæle er tentative og skal bekræftes af den ansvarlige part.  
 
I det følgende er der en række forhold vedr. implementeringsplanen for GD1, som er kommenteret:   
 
 

 SKAT har fremsendt følgende bemærkning: ”Skatteministeriet i færd med at etablere en 
implementeringsorganisation med henblik på at udvikle og implementere et nyt 
ejendomsvurderingssystem.  Denne nye organisation vil få en meget central placering i 
forhold til ejendomsdata på skatteministeriets ressortområde.  Det er derfor afgørende, at de 
tidsplaner der udarbejdes tager behørigt hensyn til rammerne for dette udviklings- og 
implementeringsarbejde. Der pågår pt. en afklaring af disse forhold og det er derfor ikke 
muligt at svare endegyldigt på om de tidspunkter, der skitseres, er realisable for 
Skatteministeriet.  På det foreliggende grundlag er det således ikke muligt at komme med et 
bedre skøn end det sekretariatet har udarbejdet”. 
 
På denne baggrund er de tentative milepæle i implementeringsplanens fastholdt. 
SKAT/Skatteministeriet anmodes om at bekræfte milepælene snarest muligt. Hvis 
SKAT/Skatteministeriet forventer afvigelser ift. de tentative milepæle bedes dette oplyst til 
programsekretariatet så snart dette er erkendt.  
 

 Det er overfor programledelsen oplyst, at Digitaliseringsstyrelsen og KL har aftalt at 
Grunddataprogrammet og KL aftaler nærmere hvordan ESR holdes synkroniseret med de 
idriftsatte autoritative grunddataregistre, hvilket er udgangspunktet for beskrivelserne i 
implementeringsplanen.  
 
Håndteringen af ESR og tilgrænsende kommunale problemstillinger ligger iht. den 
oprindelige aftale udenfor GD1, men det er senere aftalt, at MBBL faciliterer arbejdet med 
udfasning af ESR og håndteringen af synkroniseringen i paralleldriftsperioden. Hensigten med 
denne facilitering er at krav og hensyn mellem leverancerne fra grunddataprogrammet og 
kommunernes systemer er kendt af alle parter.  
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KL har med mail at 7. november 2014 afgivet en række kommentarer, som er vedlagt i sin 
helhed. Programledelsen må på baggrund af ovennævnte arbejdsdeling generelt henvise 
spørgsmål om arbejdsdeling til den aftalte dialog mellem Grunddataprogrammet og KL. 
Programledelsen er enig med KL i at det er vigtigt at få afklaret de rejste spørgsmål, men 
mener ikke at disse bør have opsættende virkning i forhold til godkendelsen af 
implementeringsplanen. 
 
Som et led i ESR arbejdet mm. skal KOMBIT i dialog med de forskellige parter 
(registerprojekter) om opgave/ansvar og det er hensigtsmæssig, at det er tydeligt, at 
dialogen sker som en del af GD1. I den forbindelse er det er på replanlægningsmødet om 
udfasning af ESR den 19. september aftalt at programledelsen indkalder og deltager i møder 
for at understøtte dialogen. Det første møde blev holdt den 23. september om ESR 
tilbagekonvertering. På dette møde blev der fra kommunal side nævnt et forslag vedrørende 
”ESR-BFE reference” (senere uddybet i fremsendt notat af 21. oktober), som KL henviser til i 
de vedlagte KL-bemærkninger. Programledelsen har som led i faciliteringen givet tilsagn om 
at involvere datafordeleren mhp. at give et bidrag til den videre afklaring mellem 
Grunddataprogrammet og KL. Da problemstillingen ikke vurderes at have særligt betydning 
for valget for en manuel og automatisk løsning for tilbagekonverteringen vil dette sker på et 
møde efter udarbejdelse af implementeringsplanen. 
 

 Implementeringsplanen indeholder en antagelse om, at der til ESR er en ”frozen zone” fra 
august til februar, hvor der restriktioner ift. til visse nye idriftsættelser og andre ændringer. 
Antagelsen er baseret på Kombits indmelding. Af hensyn til planlægningen af evt. ESR 
tilpasninger er der behov for at Kombit bekræfter perioden for ”frozen zone” og får 
præciseret de tilknyttede restriktioner.      
 

 I forlængelse af Grunddataprogrammets og KLs aftale om ESR-synkroniseringen skal der laves 
en analyse, mhp. at finde en løsning på paralleldrifts- og synkroniseringsproblematikken. I 
den forbindelse skal det besluttes i hvilket omfang tilbagekonverteringen til ESR skal være 
maskinel eller manuel. Denne analyse forventes gennemført i januar 2014.  
 

 
Planerne for GD1 og GD2 indeholder følgende centrale tidspunkter for idriftsættelser: 
 

- GD1/Ejendomsdataprogrammet: 
o Medio maj 2016: Klar til ekstern test, GD1´s tekniske leverance afsluttet  
o Ultimo nov. 2016: Idriftsat, GD1´s leverance afsluttet 

 
- GD2/Adresseprogrammet:  

o Medio maj 2016: Klar til ekstern test, GD2´s tekniske leverance afsluttet  
o Ultimo nov. 2016: Idriftsat, GD2´s leverance afsluttet 

 
- GD7/Datafordeleren: 

o Primo jan. 2016: Klar til test for GD1 og GD2  
o 22. sep. 2016: Idriftsat efter godkendt driftsprøve  

 
- Etablering af øvrige registrer (CPR, CVR, VUR , FOT) med tilknytning til GD1 og GD2 på 

Datafordeleren:  
o Primo jan. 2016: Klar til test for GD1 og GD2  
o Primo september 2016: Idriftsat, alle registre og service klar til eksternt brug 
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- Kommunale systemer til afløsning af ESR og nuværende økonomisystemer: 
o Ultimo nov. 2016: Idriftsat 

 
- Paralleldrift mellem ESR og grunddataregistrene på Datafordeleren: 

o Primo jan 2017: Paralleldrift kan påbegyndes 
 
Idriftsættelsen for GD1 og GD2 vedrører registrene Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR samt tilpasning 
af Tingbogen hhv. DAR, DAGI og Stednavne, mens ansvaret for idriftsættelsen af Datafordeleren og af 
de øvrige registre med tilknytning til GD1 og GD2 (VUR, CPR, CVR, FOT samt kommunale systemer til 
afløsning af ESR og nuværende økonomisystemer) ligger hos andre parter udenfor GD1 og GD2.  GD1 
faciliterer det forberedende arbejde omkring etablering af paralleldriften, mens ansvaret for 
etablering og driften heraf aftales mellem Grunddataprogrammet og KL. 
 - Men uanset ansvarsfordeling forudsætter grunddataprogrammets samlede succes og 
gevinstrealisering at alle systemer er i drift og fungerer i en sammenhæng.   
 
Som implementeringsplanerne for GD1 og GD2 foreligger, er den oprindelige tidsmæssige buffer på 3 
måneders risikotid kun delvist fastholdt. Risikotiden er indeholdt i planperioden betegnet ”ekstern 
test anvendere”, og bufferen bliver således til en slags tolerance, som bliver udnyttet til vigtige 
programaktiviteter, som ikke var indeholdt/tidssat i de oprindelige planer. 
 
Indstilling til GD1 styregruppen: 
Det indstilles, at styregruppen beslutter  

- at implementeringsplanen for GD1 er udgangspunktet for det videre arbejde i 
delprogrammet, 

- at der som opfølgning herpå udarbejdes risikolog, 
- at der løbende følges op på fremdriften, herunder overholdelsen af milepæle, 
- at delprogrammets afhængigheder til GD7/GD8 og andre eksterne leverancer monitoreres. 

 
 


