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Referat af styregruppemøde for Grunddataprogrammets delprogram 1 ”Effektiv 

ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata”, torsdag den 20. juni 2013 kl. 10:00 

til 11:45 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 Larsen (PLL) Chefkonsulent 

KL Eske Groes (ESG) Kontorchef 

Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef 

KL/ KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 

Geodatastyrelsen Pia Dahl Højgaard (PDH) Kontorchef 

Domstolsstyrelsen Sørup Hansen (SSHA) Retspræsident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

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 Lis Drejer Schäfer(LDS) Fuldmægtig 

SKAT Susanne Baunsgaard (SB) Chefkonsulent 

SKAT Claus Johannesson  Kontorchef  

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (G) 

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

3. Orientering fra Grunddatabestyrelsen jf. bilag 2 (O) 

4. Drøftelse af tilbagemeldingen fra Statens IT-projektråds risikovurdering og anbefaling jf. bilag 

3 (D) 

5. Drøftelse af risici- og opmærksomhedspunkter i forhold til delprogrammets fremdrift jf. bilag 4 

og 5 (D) 

6. Godkendelse af Teststrategi jf. bilag 6 (G) 

Indstilling: at styregruppen godkender Teststrategien 

  NOTAT 

          
 Dato: 20. juni 2013  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3715  
 Sagsbehandler: KE 
 Dok id:  
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7. Godkendelse af offentliggørelse af programdokumenter (G) 

Indstilling: at styregruppen godkender offentliggørelse på Ejendomsdataprogrammets 

hjemmeside af: Programstyringsdokument, Målarkitektur, Implementeringsplan med bilag 

samt evt. anbefalingsbrev fra Statens IT-projektråd. 

8. Det videre arbejde  

Der foreslås reservation af følgende mødedatoer for styregruppen i 2. halvår 2013: 

Fredag den 30. august kl. 9.45-11.45 

Torsdag den 3. oktober kl. 9.45-11.45 

Torsdag den 31. oktober kl. 9.45-11.45 

Torsdag den 28. november kl. 9.45-11.45 

9. Eventuelt 

 

 

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 

JRO orienterede om, at grunddatabestyrelsen har tilsluttet sig, at udbudsmaterialet for 

datafordeleren blev sendt ud til de fem prækvalificerede leverandører. Det forventes, at der 

skal være to dialogrunder, og at der kan indgås kontrakt i maj 2014. Datafordelerens tidsplan 

er dermed skubbet ét år ud i fremtiden med hensyn til indgåelse af kontrakt og konsolidering 

af basisinfrastrukturen. Grundet delprogrammernes afhængighed af datafordeleren vil en 

ændring af tidsplanen få konsekvenser for alle.  

 

SRU fortalte, at det er aftalt i grunddatabestyrelsen, at der i efteråret 2013 gennemføres en 

analyse af konsekvensen af datafordelerens forsinkelse i forhold til 

ejendomsdataprogrammets planlagte implementering. Til det tidspunkt vil projekternes 

løsningsarkitekturer være klar, hvilket vil give et bedre grundlag for at gennemføre analysen. 

Datafordelerens forsinkelse på et år gør, at GD1´s implementeringsplan skal åbnes igen, så vi 

får udarbejdet en ny optimeret tidsplan. JRO pointerede, at det skal arbejdes på at komme så 

tæt som muligt på samme ibrugtagning bl.a. fordi BC’en ved at få udfaset ESR er så god, at 

det gælder om at holde tidsplanen. PDH påpegede vigtigheden af, at der udarbejdes en 

koordineret og samordnet plan for alle tre projekter i GD1.  



 
 
3 af 7 
Gammel Mønt 4 · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

PSM udtalte, at vi må anerkende, at datafordeleren bliver forsinket; men at det er vigtigt, at vi 

holder fast i grundideen om fælles datafordeling. Kommunernes nye distributionsløsning er nu 

i luften, og at elementer af denne måske kan anvendes i en periode. 

Af hensyn til kommunikationen til omverdenen lovede JRO, at Digitaliseringsstyrelsen vil 

offentliggøre den nye tidsplan for datafordeleren på styrelsens hjemmeside hurtigst muligt. 

 

JRO orienterede om, at der er udsendt et udkast til fælles koncept for datamodellering i 

høring. Tanken er, at konceptet skal anvendes efterhånden, som grunddataregistrene 

moderniseres. Ejendomsdataprogrammet bliver det delprogram, der møder 

modelleringskonceptet først. PSM pointerer, at modelleringskonceptet skal kommunikeres helt 

ud til organisationernes og leverandørernes it-arkitekter for ellers fortsætter alle, som de 

plejer. Han opfordrede derfor DIGST til at overveje, hvordan konceptet skal kommunikeres. 

  

 

4. Drøftelse af tilbagemeldingen fra Statens IT-projektråds risikovurdering og anbefaling 

SRU introducerede anbefalingsbrevet, som var modtaget fra it-projektrådet og sendt til 

deltagerne dagen før mødet. 

 

PLL fortalte, at sekretariatet for Statens IT-projektråd havde bedt om et møde med 

ejendomsdataprogrammet (sekretariatet og projekterne) mhp. en evaluering af processen 

omkring risikovurderingen. På mødet var der enighed om, at det er uhensigtsmæssigt, at 

processen var tilrettelagt, og at kravene til dokumentationen var fastlagt i forhold til 

risikovurdering af projekter. Derfor var der til det sidste usikkerhed om, hvorvidt det var 

projekterne eller ejendomsdataprogrammet eller måske begge dele, som skulle 

risikovurderes. Begge parter gav udtryk for, at de havde lært en del af processen, som ifølge 

projektrådssekretariatet var en eksperimentel proces. Projektrådssekretariatet var enig i, at 

det nuværende projektbaserede setup ikke er velegnet for evaluering af programmer og 

fortalte, at man har igangsat et arbejde mhp. risikovurdering af programmer. 

 

Til trods for at det var projekterne, der var indstillet til risikovurdering, havde IT-projektrådet 

også foretaget en risikovurdering ejendomsdataprogrammet.  

 

Risikovurderingen af ejendomsdataprogrammet er kædet sammen med hele 

grunddataprogrammet – som ikke er selvstændigt risikovurderet.  Til gengæld er projekterne 

risikovurderet individuelt og uden hensyn til afhængighederne projekterne imellem. Dermed 

har IT-projektrådet projiceret de tværgående afhængigheder fra såvel grunddataprogram som 

projekterne ind på delprogrammet, som på denne måde bliver bærer af alle de risici, der er 

forbundet med disse afhængigheder. På den baggrund har Rådet vurderet, at 

ejendomsdataprogrammet har forhøjet risiko, mens projekterne har normal risiko. 
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De konkrete anbefalinger til delprogrammet er set gennem programledelsens optik: 

 At flere fælles opgaver skal håndteres på delprogramniveau.  

 At der skal være en fælles strategi for overskridelser af økonomi og tid.  

 At rapporteringen skal forenkles ved eksterne reviews leveret af 

grunddataprogrammet. 

 At der bør være mulighed for deling af ressourcer på tværs af delprogrammet.  

 At der bør være en fælles indsats mod private interessenter.  

 At der bør være yderligere inddragelse af landinspektører og SKAT.  

 

Programledelsens umiddelbare forståelse af anbefalingerne er, at de har ikke opsættende 

virkning på det videre arbejde i delprogrammet eller i projekterne. Der vil dog naturligvis blive 

fulgt op på alle anbefalingerne efter en nærmere vurdering heraf.  

 

JRO bemærkede, at Rådets anbefalinger til grunddataprogrammet giver anledning til at give 

setuppet omkring rapportering og styringsmetode et serviceeftersyn. Der vil formentligt 

komme et regime med eksterne reviews fremover, og her er det vigtigt at finde en smidig 

måde at gøre det på. JRO er enig i, at der skal udarbejdes fælles standarder, når det er 

grunddataspecifikt. Men der er andre tidspunkter, hvor fælles standarder i stedet bør 

håndteres på fælles offentligt niveau (test mm). JRO gav udtryk for, at der ved opsætningen af 

strukturen med program, delprogram og projekter med respektive styregrupper er forsøgt, at 

finde en god model, hvor beslutningerne træffes på det rette beslutnings- og 

kompetenceniveau. Der vil fx ikke blive taget bedre beslutninger, hvis man forestillede sig, at 

grunddatabestyrelsen skulle tage beslutninger for de indholdsmæssige dele af 

ejendomsdataprogrammet. Det vigtige er, at der i strukturen er en evne til at løse problemer, 

når de opstår. JRO mener, at den nuværende struktur i sit udgangspunkt er hensigtsmæssig 

og fastlagt ud fra, at der kan ageres hurtigt uden hensyntagen til forvaltningsprincipper og 

myndighedsvaretagelse. Generelt bærer anbefalingen præg af, at Statens IT-råd er vant til at 

vurdere projekter i linjeorganisationer. 

 

Efter drøftelsen var der enighed i styregruppen om, at anbefalingerne ikke har opsættende 

virkning for det fortsatte arbejde i delprogram og projekter. SRU konkluderede derfor, at 

- At styregruppen fortsat arbejder med det koordinerende mandat for delprogrammet - 

og at dette kun kan ændres ved aktiv belsutning herom i grunddatabestyrelsen.  

- På projektniveau – hvert af projekterne skal melde tilbage inden to uger om 

anbefalingerne har opsættende virkning.  

- At der udarbejdes et opfølgende notat efter sommerferien for projekterne og 

delprogrammet, som forholder sig til de konkrete anbefalinger. Udkastet vil blive 

behandlet på det kommende styregruppemøde i ejendomsdataprogrammet. Efter 
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færdigbearbejdning vil notatet blive sendt til behandling på næste møde i 

grunddatabestyrelsen den 12. september 2013. Grunddatabestyrelsen forventes at 

stå for den videre håndtering af de governancerettede anbefalinger.  

 

På mødet meddelte SRU og SSHA, at ingen af IT-projektrådets anbefalinger har opsættende 

virkning for gennemførelsen af projekterne ”Udvidelse af BBR” og ”Ny ejerfortegnelse og 

tilpasning af Tingbogen”. PDH har efterfølgende meddelt, at rådets anbefalinger heller ikke 

giver anledning til at ændre tidsplanen for ”Matriklens udvidelse”. Dette betyder at alle tre 

projekter fortsætter arbejdet.   

 

 

5. Drøftelse af risici- og opmærksomhedspunkter i forhold til delprogrammets fremdrift 

SRU orienterede om, at programledelsen foreslår, at risikologgen behandles på alle 

styregruppemøder, men at programledelsen forud for møderne kvalificerer, hvilke risici der 

aktuelt bør behandles. Denne vurdering vil bl.a. bygge på den løbende behandling af 

risikologgen i projektforum. Til mødet fremsendes dels risikologgen – med samtlige risici – og 

dels et cover med programledelsens indstilling til håndtering af aktuelle risici. På den måde 

har styregruppen mulighed for bringe andre risici til drøftelse udover programledelsens 

indstilling. Styregruppen tilsluttede sig til fremgangsmåden. 

 

Drøftelse af risiko 21: Datafordelerens implementering, KOMPLEKS forsinkelse 

Der var enighed om at risiko 21 var behandlet under dagsordenens punkt 3. 

 

Drøftelse af risiko 1: Budgetlov 

JRO oplyste, at MBBLs flytning mellem årene i forhold til Finansloven er faldet på plads. 

SSHA og PDH blev bedt om at give programledelsen en tilbagemelding af, om det samme er 

tilfældet for deres respektive myndigheders bevillinger.  

 

Øvrige risici 

PDH bemærkede, at risiko 12 (datavask) på risikologgen har status ”lukket”, men at status 

frem til datavaskstrategien er godkendt, skal være ”under overvågning”. Programsekretariatet 

retter dette. 

 

6. Godkendelse af teststrategi 

PLL orienterede om forløbet for udarbejdelsen af teststrategien.  

Teststrategien er det overordnede dokumentet, der fastlægger de fælles retningslinjer for 

gennemførsel af test og beskriver, hvornår/hvordan delprogrammet og de enkelte projekter 

skal arbejde med test frem til delprogrammets afslutning. 
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Teststrategien skal sikre, at der arbejdes ensartet og koordineret på tværs af programmet.  

 

Programledelsen anbefaler, at der tilknyttes en fast testmanager til delprogrammet, i starten 

på deltid og senere på fuldtid. Der er dog pt. ikke afsat ressourcer til en testmanager i 

delprogrammets budget. 

 

KL/Kombit er interesserede i at få en tidlig tilbagemelding omkring, hvornår de skal allokere 

ressourcer i kommunerne og hvornår der skal migreres data /reserveres tid hos KMD. Emnet 

sættes til behandling på det kommende styregruppemøde og migreringen af data meldes ind 

som en risiko på delprogrammets risikolog.  

Grunddataprogrammet blev opfordret til at investere i et fælles testværktøj. JRO opfordrede 

delprogrammet til at anbefale ét værktøj, som derefter sandsynligvis kan lægges til grund for 

de øvrige delprogrammer/projekter. 

 

SRU spurgte styregruppen, om der er enighed om, at det er vigtigt at arbejde fælles med test 

og at det er vigtigt at prioritere at afsætte ressourcer af til testforløbet/testmanager. I så fald 

skal der arbejdes med, hvordan der kan skaffes ressourcer til dette. Styregruppen tilsluttedes 

sig synspunktet. 

 

Desuden godkendte styregruppen teststrategien. SKAT, som var fraværende på mødet, 

havde forhåndsgodkendt strategien. 

 

7. Godkendelse af offentliggørelse af programdokumenter  

Efter en drøftelse af om programstyringsdokumentet skulle renses for budgettal inden 

offentliggørelse besluttede styregruppen, at tiltræde indstillingen om at offentliggøre 

programdokumentationen, inklusiv bugettal.  

 

Styregruppen valgte at følge normal praksis og dermed undlade at offentliggøre af 

anbefalingsbrevet fra Statens IT-projektråd.  

Dette betyder, at programstyringsdokumentet, målarkitekturen og implementeringsplanen med 

bilag offentliggøres på Ejendomsdataprogrammets hjemmeside. 

Styregruppen var enige om, at det er delprogrammets politik at offentliggøre alle relevante 

dokumenter. Dette vil primært ske via programmets hjemmeside. 

 

8. Det videre arbejde  

Der foreslås reservation af følgende mødedatoer for styregruppen i 2. halvår 2013: 

Fredag den 30. august kl. 9.45-11.45 

Torsdag den 3. oktober kl. 9.45-11.45 

Torsdag den 31. oktober kl. 9.45-11.45 
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Torsdag den 28. november kl. 9.45-11.45 

Det var ikke muligt at vedtage de foreslåede datoer, så programsekretariatet fremsender 

forslag til andre mulige datoer i den kommende uge. Når styregruppemedlemmerne har meldt 

tilbage fremsendes mødeindkaldelser via Outlook. 

 

9. Eventuelt 

PSM spurgte ind til om regionernes tilslutning til aftalen bag Grunddataprogrammet har 

betydning for delprogrammet. JRO bekræftede regionernes tilslutning, men kunne oplyse, at 

det ikke har direkte betydning for delprogrammet. 

 


