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Referat af styregruppemøde for Grunddataprogrammets delprogram 1 ”Effektiv 

ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata”, onsdag den 29. maj 2013 kl. 13:00 

til 15:00 i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Til stede 

 

Institution Navn Titel 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Søren Rude, formand (SRU) Kontorchef 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Peter Lindbo (PLL) Chefkonsulent 

Digitaliseringsstyrelsen Lis Drejer Schäfer(LDS) Fuldmægtig 

KL Eske Groes (ESG) Kontorchef 

SKAT Susanne Baunsgaard (SB) Chefkonsulent 

Geodatastyrelsen Peter Knudsen (PEKNU) Projektleder 

 

I øvrigt deltog 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter  Kirsten Elbo (KE) Specialkonsulent 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Tanja Haagh Jensen (THJ) Fuldmægtig 

 

Afbud 

Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef 

KL/ KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 

Geodatastyrelsen Pia Dahl Højgaard (PDH) Kontorchef 

Domstolsstyrelsen Sørup Hansen (SSHA) Retspræsident 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden (G) 

2. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1-2 (G) 

3. Orientering fra Grunddatabestyrelsen (O) 

4. Godkendelse af delprogrammets materiale til IT-projektrådet; jf. bilag 3-13 (G) 

Indstilling: at styregruppen godkender bilag 3-13 

5. Status på projekternes materiale til IT-projektrådet; jf. bilag 14-18 (O) 

 Projekt ”Matriklens udvidelse” jf. bilag 19-22  

  NOTAT 
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 Projekt ”Udvidelse af BBR” jf. bilag 23-26  

 Projekt ”Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen” jf. bilag 21-24 (Materialet er til 

kommentering hos TLR og forventes eftersendt tirsdag den 28. maj) 

6. Det videre arbejde  

- Næste møde er planlagt til torsdag den 20. juni 09.00-11.45 

7. Evt.  

 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Der var ikke bemærkninger til referatet. 

 

3. Fælles orientering 

- Nyt fra Grunddatabestyrelsen 

 

SRU orienterede om den skriftlige høring, der har været i Grunddatabestyrelsen siden sidste 

møde. Derudover orienterede SRU om det netop gennemførte dialogmøde med Statens IT-

projektråd, som led i IT-projektrådets risikovurdering af Grunddataprogrammet og delprogram 

2: Adresseprogrammet. 

 

SRU orienterede, i forlængelse af orienteringen på forrige styregruppemøde, om drøftelserne 

af forsinkelse af datafordeleren samt korrigerende handlinger. Den ændrede tidsplan for 

Datafordeleren ændrer forudsætningerne for delprogrammerne. Det er aftalt, at der i efteråret 2013 

udarbejdes en nærmere plan for samordnet implementering af Ejendomsdataprogrammet på 

Datafordeleren. Som en del heraf vurderes, om Datafordelerens nye tidsplan har økonomiske 

konsekvenser, og håndteringen heraf. 

 

LDS orienterede om, at næste møde i grunddatabestyrelsen er den 14. juni 2013. 

 

4. Godkendelse af delprogrammets materiale til IT-projektrådet 

PLL orienterede om den endelige liste over dokumenter, der skal fremsendes til 

risikovurderingen i Statens IT-projektråd og gennemgik desuden tidsplanen. IT-projektrådet 

havde ønsket en fremrykket aflevering 31. maj. PEKNU orienterede om, at GST ikke kan 

garantere at levere materialet tidligere end oprindeligt planlagt, den 3. juni kl. 12.00. SRU 

kvitterede og sagde, at det også er i overensstemmelse med delprogrammets plan og at dette 

er meddelt til Statens IT-projektråd. 

 

Herefter gennemgik PLL de enkelte dokumenter til godkendelse: 

Cover: 
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PLL orienterede om coverets indhold herunder, at de tre væsentligste risici er indført i coveret. 

Coveret blev godkendt. 

 

Programstyringsdokument: 

PLL orienterede om ændringer og opdateringer i programstyringsdokumentet i forhold til 

indholdet i det tidligere godkendte dokument. Herunder at implementeringsplanens 

udarbejdelse nu er afspejlet i programstyringsdokumentet. Programstyringsdokumentet blev 

godkendt. 

 

Målarkitektur med tilhørende bilag: 

PLL orienterede om, hvilke tilføjelser der er indarbejdet i målarkitekturen siden den blev 

godkendt på forrige møde. Tilføjelserne vedr. Ejerfortegnelsen samt forhold der berører SKAT 

og KL. Målarkitekturen blev godkendt. 

 

Implementeringsplan med tilhørende bilag: 

PLL orienterede om, hvilke tilføjelser der er indarbejdet i implementeringsplanen siden den 

blev godkendt på forrige møde. Tilføjelserne vedr. Ejerfortegnelsen samt forhold der berører 

SKAT og KL. PEKNU bemærkede, at drøftelsen mellem TLR og GST siden sidste møde, ikke 

er indarbejdet i figuren mht. milepæl 7, 8 og 9 i figur 1. Der indsættes en fodnote vedr. 

betydningen af Matriklens idriftsættelse. Implementeringsplanen blev godkendt. 

 

Risikoanalyse: 

PLL orienterede om risikoanalysens opbygning og indhold. De tre væsentligste risici blev 

gennemgået: Budgetloven, Datafordelerens implementering og Projekternes produkter leveres 

ikke i den aftalte kvalitet. Risikoanalysen blev godkendt. 

ESG efterspurgte til det kommende styregruppemøde, en orientering vedr. datafordelerens 

forsinkelse. SRU bad DIGST om på de kommende styregruppemøder, om at orientere 

styregruppen. LDS tager den opfordring med hjem til JRO. 

 

Business case med tilhørende dokumenter opdatering: 

PLL orienterede om forløbet med opdateringen af business casen mht. ny periodisering af 

udgifter, justering af spænd ift. usikkerheder på estimater, flytning af private gevinster til 

kvalitative/ikke-økonomiske gevinster samt indarbejdelse af udgifter til foranalysen. Den 

opdaterede business case med tilhørende dokumenter blev godkendt. 

 

Gevinstrealisering: 

KE orienterede om indholdet af og metodikken omkring gevinstmålingsarket samt 

gevinstrealiseringsplanen. De største gevinster samt tilhørende aktiviteter blev gennemgået. 

Gevinstmålingsarket og gevinstrealiseringsplanen blev godkendt. 

SRU efterspurgte om, der er tilslutning til at det konkrete arbejde med gevinster i al 

væsentlighed først detailplanlægges i de senere faser. Styregruppen bakkede op om dette. 

 

PLL orienterede om, at der er udsendt udkast til strategier for test og datahåndtering, men at 

de er ikke på et niveau, hvor de er klar til styregruppegodkendelse. Styregruppen godkendte, 

at de bliver medfremsendt til Statens IT-projektråd til orientering i den udsendte form.  

 

Aflevering i Statens IT-projektråd: 
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Styregruppen tog indstillingen til efterretning og godkendte i enighed det foreliggende 

materiale med henblik på forelæggelsen for statens IT-projektråd med det forbehold, at hvis 

der foretages substantielle ændringer i det materiale, som endeligt færdiggøres op til den 3. 

juni sendes dette i høring i styregruppen. 

 

   

5. Status på projekternes materiale til IT-projektrådet 

PLL orienterede om projektforums behandling af materialet og den efterfølgende 

gennembearbejdning af materialet mhp gensidig harmonisering. 

 Projekt ”Matriklens udvidelse” jf. bilag 19-22 

PEKNU orienterede om status for materialet i projektet. Der var spørgsmål til enkelte 

værdier i risikovurderingen. GST tjekker disse igennem inden afleveringen.  

 Projekt ”Udvidelse af BBR” jf. bilag 23-26  

PLL orienterede om status for materialet i projektet. SRU orienterede om, at det indtil 

videre har været vanskeligt at få KOMBIT til at forholde sig til materialet, herunder 

risikovurderingen.  Der behov for en højere grad af involvering fra KOMBIT. 

 Projekt ”Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen” jf. bilag 21-24  

PLL orienterede om den indgåede aftale mellem TLR/DMST og MBBL vedrørende det 

fremtidige samarbejde i programmet i forhold til Ejerfortegnelsen og orienterede om, 

at aftalen medsendes til Statens IT-projektråd til orientering. 

PLL orienterede om status for materialet i projektet, som MBBL, i henhold til 

samarbejdsaftalen, har udarbejdet. TLR har kommenteret på materialet forud for 

mødet og får det tilrettede materiale til endelig godkendelse, så det endelige 

godkendte materiale foreligger den 31. maj. Kvalitetsplanen har ved en fejl ikke været 

udsendt til styregruppen. 

 

Aflevering i Statens IT-projektråd: 

Samme bemærkning som under punkt 4. 

 

6. Det videre arbejde  

Resultatet fra Statens IT-råds risikovurdering videresendes umiddelbart til styregruppen. På 

det kommende styregruppemøde torsdag den 20. juni 09.00-11.45 drøftes indholdet af 

risikovurderingen. 

 

7. Evt.  

Offentliggørelse af målarkitektur og implementeringsplan på delprogrammets hjemmeside 

drøftes på næste styregruppemøde, i sammenhæng til en generel drøftelse af 

kommunikationen i forbindelse med risikovurderingen. 

 


