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DP1 - Ejendomsdataprogrammet- Status pr. 21. januar 2013 

 

Etablering af fælles implementeringsplan 

I Ejendomsdataprogrammet skal der i planlægningsfasen etableres en fælles implementeringsplan, 

samt et fælles billede af den arkitektur (målarkitektur), som projekterne i samarbejde skal etablere.  

Målarkitekturen etableres på grundlag af modeller og beskrivelser af tværgående arbejdsprocesser, 

fælles begreber og it-systemunderstøttelse.  

Etablering af en implementeringsplan gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. 

Dette betyder, at opmærksomheden rettes mod produkter frem for aktiviteter ved at der sættes 

fokus på leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte produkter beskrives med angivelse af 

kvalitetskrav m.m. og afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow 

diagrammer. 

Workshops 

Afholdelse af workshops med deltagelse af programaktørerne er væsentlige aktiviteter i dette 
arbejde.  

Der er planlagt i alt 15 workshops. Der gennemføres 4 workshops for fastlæggelse af systemmodellen 

og 3 workshops for henholdsvis processer og Implementeringsplan. Desuden afholdes to workshops 

for hvert af emnerne begrebsmodel og målarkitektur, samt en kick- off workshop.  

Gennemførelsen af workshops påbegyndtes med Kick-off Workshop, der blev afholdt den 8. januar. 

De første workshops for henholdsvis begrebsmodel og processer er blevet gennemført 10. og 15. 

januar.  
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Status på Workshops er: 

Emneområde for Workshop Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 

1: Kick off Gennemført n/a n/a 

2: Begrebsmodel Gennemført Planlagt (13.3) n/a 

3: Målarkitektur Planlagt (19.3) Planlagt (11.4) n/a 

4: Processer Gennemført Planlagt (24.1) Planlagt (21.2) 

5: Systemer Planlagt (31.1) Planlagt (5.3) Planlagt 
(14.3) 

WS 4 
Planlagt 
(21.3) 

6: Implementeringsplan Planlagt (22.1) Planlagt (7.3) Planlagt (9.4) 

 

Status på parternes deltagelse i projektet 

Der er meldt en række deltagere ind fra delprogrammets parter og disse tilstræber at være 
repræsenteret ved de samme personer på tværs af workshops. Det forventes, at dette vil styrke 
kontinuitet og synergi i arbejdet.  

Tinglysningsretten har ikke meldt deltagere ind til workshops. Sekretariatet har været i dialog med 
Tinglysningsretten mhp. mulig repræsentation på programmets workshops.  

Kommunikation 

Sekretariatet arbejder på at få etableret en komunikationsplatform (webportal). 

Formålet med kommunikationsplatformen er dels at informere interesserede om programmets 
fremdrift og de bagvedliggende aftaler og dels at skabe en platform (forum med adgangsstyring), 
hvor arbejdsdokumenter kan deles på tværs af programmets forskellige projekter.  

Relation til andre delaftaler i grunddataprogrammet 

I forhold til det de øvrige delprogrammer sker en løbende koordinering i projektledernes 
koordinationsforum.  

Projektforum for delaftale 1 ’Ejendomsdataprogrammet’ har besluttet at invitere delaftale 7 
’Datafordeleren’ til at informations- og afklaringsmøde med deltagelse af alle aftaleparterne og SKAT. 

Opgaver frem til næste styregruppemøde den 6. marts 2012 

- Gennemførsel af 5 workshops jf. Workshopplanen 

- Afrapportering til Grunddatabestyrelsen i forbindelse med dennes møde den 24. februar.  

- Sekretariatet er ved at indhente præciseringer og supplerende kommentarer til 
projektstyringsdokument, som blev aftalt på første styregruppemøde. 
Projektstyringsdokumentet sendes herefter til godkendelse i styregruppen.  

- Forberedelse af beslutningsoplæg vedr. nedsættelse af to arbejdsgrupper vedrørende 
tværgående strategi for henholdsvis datamigrering- og konsolidering og test. 

 


