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Styrelsen for Dataforsyning
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Rentemestervej 8
2400 København NV
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www.sdfe.dk

Dagsorden for møde i Porteføljestyregruppen
Onsdag den 20. december 2017 kl. 11.00-12.30, SDFE mødelok. 0.4

1. Godkendelse af dagsorden (B)

2. Kommissorium for Porteføljestyregruppen (O)  
Bilag: PO 2.1 Kommissorium for Porteføljestyregruppen 

3. Håndtering af aktuelle emner og risici i GD1 og GD2 (B) 
Bilag: PO 3.1 Cover Risici og emner – GD1 

PO 3.2 Cover Risici og emner – GD2 

4. Evt. 
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Fællesoffentligt 
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/helms



PO 2.1 

Kommissorium for porteføljestyregruppen for GD1 og GD2.

Den 23. november 
2017

Der etableres en styregruppe, som overtager opgaver fra de hidtidige 
styregrupper GD1 og GD2, der ikke løftes af Styregruppen for tværgående Test 
og Implementering. 
Styregruppen for tværgående Test og Implementering overtager ansvaret for 
statusrapporterne for GD1 og GD2, herunder afslutningsrapporterne.

Projektforum for GD1 og GD2 bibeholdes, og afholdes før møder i 
porteføljestyregruppen.

Formål
Fra de to delprogrammer identificeres flg. opgaver, der skal færdiggøres i 
porteføljestyregruppen:

GD1:
- Afklaring af håndtering af umatrikulerede arealer i ESR
- Kommuneklienten i Matriklens Udvidelse
- Ændring af samleloven
- Ikrafttrædelsesbekendtgørelser for samleloven

GD2:
- Datavask for CVR og CPR
- Håndtering af opgaverne for udbetalingsmyndighederne ved korrektionen af 

CPR bopælsregistreringerne
- Håndtering af paralleldriftsperiode for DAR, DAGI og CPR vej

Styregruppen kan beslutte, at der skal optages nye projekter i styregruppens 
portefølje. 

Forud for hvert styregruppemøde fremsendes en statusrapport for opgaverne, der 
forberedes af delprogramledelsen for GD1 og GD2 med input fra de parter, der 
har andel i opgavens løsning.

Styregruppen nedlægges, når opgaverne er afsluttet. 

Organisering
Styregruppen består af de tidligere deltagere i GD1 og GD2:

- Geodatastyrelsen
- Kommunernes Landsforening
- Skatteministeriet (BBR)
- SKAT (adressegrundlag)
- Danmarks Statistik
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- Tinglysningsretten
- Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
- Digitaliseringsstyrelsen
- Indenrigsministeriet (CPR)
- Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (CVR)

Deltagerne kan efter behov medtage en teknisk bisidder. Styregruppen
sekretariatsbetjenes af delprogramledelserne for GD1 og GD2. SDFE varetager
formandskabet for styregruppen.

Der indkaldes til møder i styregruppen efter behov, som udgangspunkt med 6-8 
ugers mellemrum. Styregruppen kan vedtage en anden mødefrekvens.



Cover 3.1 Aktuelle risici og emner 13. december 2017 
J.nr. 7003 – 0081
/aslen

Aktuelle 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 mødet.

Status
De aktuelle risici der omfatter GD1, er indeholdt i de risici der vedrører 
tværgående Test og Implementeringsforløb. Disse risici indgår i det 
programfælles risikoregister, der behandles af TI styregruppen. 

På indeværende møde behandles tre eksisterende emner. Programledelsen 
forslår desuden, at der oprettes et nyt emne ” Ejere registreret i ESR via SE-
nummer i stedet for CVR-nummer” (emne 135), der dermed indgår i 
styregruppens projektportefølje.

Aktuelle emner

ID Problem og konsekvens Status
107 Umatrikulerede arealer 17.6.2016:

Antallet af umatr. arealer er på ca. 
50. KL beder relevante 
kommuner bekræfte arealerne 
mhp. at igangsætter arealernes 
registrering i Matriklen efter 
sommerferien.
31.8.2016 Antallet af umatr. 
arealer er yderligere reduceret.
2.11.2016 Løsningsforslag 
behandles på GD1 PF og STG
10.1.2017 KL har på 
styregruppemøde i december 
meddelt, at der er opstået 
usikkerhed om antallet af 
umatrikulerede arealer.
03.03.2017 GST og KL 
samarbejder om håndtering
31.5.2017 GST forbereder sag til 
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GD1 styregruppemødet den 
14.6.2017
07.09.2017 GST forbereder sag 
til GD1 styregruppemødet den 
18.9.2017
01.11.2017 GST forbereder sag 
til GD1 styregruppemødet den 
13.11.2017
13.12.2017
SDFE arbejder på et notat, der 
opsummerer problemstilling og 
forslag til løsning. Notatet vil 
blive sendt i høring hos de 
involverede parter.

133 Kommuneklienten i Matriklen er fortsat under 
udvikling. Kommunerne er i tvivl om klienten 
opfylder de kommunale forretningsmæssige 
behov og Kommunerne dermed ikke opnår ikke 
de forudsatte besparelser. 

21.04.2017 Analyse og design 
dialog med MU’s leverandør er 
indledt med henblik på at få 
specificeret og estimeret de 
ønskede funktionalitetskrav samt 
udarbejde udviklings- og testplan.
Inden udviklingen påbegyndes, 
skal løsningsbeskrivelser 
godkendes af alle parter.
Målet er, at de prioriterede krav 
er klar til slutbrugertesten.
01.06.2017 I uge 22 modtages 
specifikationer fra IBM, som skal 
anvendes som input til afklaringer 
med KL og PLF i juni. Disse 
afklaringer skal resultere i en 
godkendelse af den kommende 
løsning.
07.09.2017
Der har været afholdt 
afklaringsmøde i juni med bl.a. 
KL og PLF. Parterne har 
efterfølgende godkendt den 
skitserede løsning og løsningen er 
pt. under udvikling. 1. leverance 
af klienten er leveret ultimo 
august og vi afventer 2. og sidste 
leverance den 25/9 hvorefter GST 
gennemfører systemtesten. 
02.11.2017
Efter forsinkelse på knap 4 uger 
fra IBM, er vi pt. i gang med at 
teste leverancen. Vi forventer at 
testen, inkl. fejlrettelser, er 
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afsluttet medio december. 
Kommuneklienten er dermed klar 
til at indgå i Slutbrugertesten, 
som forventes at blive afholdt i 
uge 4 (2018).
14.12.2017
Projektet har gennemført 
hovedparten af testen. Der er dog 
stadig fejl der skal rettes og 
gentestes. Det betyder at projektet 
ikke som forventet er færdige 
medio december, og må derfor 
bruge første halvdel af januar på 
at rette og genteste disse fejl.

134 Den aftalte forretningsgang for oprettelse af 
bygning på fremmed grund kræver muligvis 
ændring i lovgivning og bygningsreglement for 
at have hjemmel.

07.11.2017
KL og BBR (SKAT) aftaler 
nærmere afklaring af 
problemstillingen.
07.12.2017
Det er afklaret, at GST har 
ansvaret for sikring af tilpasning 
af Bygningsreglementet. GST er 
ved at analysere 
problemstillingen med henblik på 
en henvendelse fra 
GST/programledelsen til Trafik, 
Bygge- og Boligstyrelsen.

135 I ESR er der i dag en række virksomheder, som 
er registreret som ejendomsejere og/eller 
ejendomsadministratorer med et SE-nummer og 
ikke et CVR-nummer. Når disse konverteres til 
Ejerfortegnelsen, vil disse virksomheder ikke 
kunne vises med de registrerede 
virksomhedsoplysninger i CVR (navn, adresse, 
virksomhedsform mv.), men vil skulle 
håndteres som fritekst oplysninger i 
Ejerfortegnelsen (det der registreres som ”P/V 
oplysninger”). Dette giver en række 
udfordringer for Ejerfortegnelsen ift. 
vedligehold af adresser mv. og ikke mindst for 
anvenderne. Fx vil adresser ikke nødvendigvis 
være vedligeholdt og kommunikation vil ikke 
kunne ske via e-Boks.

14.12.2017
Programledelsen er sammen med 
projektledelsen i Ejerfortegnelsen 
ved at afdække løsningsmodeller 
for håndtering af 
problemstillingen. Indstilling til 
løsning forventes at kunne 
behandles på næste møde i 
styregruppen.
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Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner og risici.

Procedure og Kommunikation
Ikke relevant



Bilag PO 3.2 Cover Den 15. december 
2017 
/helms

Væsentlige risici og emner

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

Baggrund
Delprogrammets kritiske risici kan alle henføres til testforløbet i GD1 og GD2, 
der varetages af Styregruppen for Tværgående Test og Implementering. Status 
for delprogrammets kritiske emner fremgår nedenfor.

Status – kritiske emner
ID Problem og konsekvens Status
6 Der skal laves en plan for håndtering af paralleldrift 

af DAGI, DAR og CPR-Vej i en periode i 2018. 
Planen skal redegøre for roller og ansvar for alle 
involverede, og være udarbejdet og kommunikeret til 
kommunerne rettidigt i forhold til 
paralleldriftsperiodens igangsættelse. Opgaven er 
forankret hos programledelsen.

Status er uændret. Ny version af aftalepapir 
mellem SDFE, KL og CPR er udsendt til 
parterne på baggrund af 
implementeringsplaner for DAR og DAGI.

13 Der skal indgås aftale med udbetalings-
myndighederne (KL, ATP og SU-styrelsen) om 
håndtering af afledte konsekvenser som følge af 
korrektion af CPR-adresser ifm. Datavask. Aftalen 
skal være indgået senest 3 måneder inden korrektion 
af CPR-adresser igangsættes i kommunerne. 

Der har været afholdt møde med 
udbetalingsmyndighederne om aftalepapir 
den 22. marts. Udbetalingsmyndighederne 
har efterfølgende fremsendt bemærkninger til 
papiret. Bemærkningerne har bl.a. givet 
anledning til inddragelse af DIGST. Ny 
version af forståelsespapiret blev d. 23. maj 
2017 sendt til parterne til kommentering.  

Der udestår mindre justeringer som følge af 
møde i teknikergruppen d. 11. oktober 2017.

15 Registrering af adresse ved tildeling af CVR-nr. til 
dødsboer kan ikke registreres via ERST’s 
registreringsløsning på virk.dk, men kun via SKAT’s 
ES. SKAT skal fremover anvende ERST’s 
indberetningssystem på virk.dk, og det ser derfor ud 

Der arbejdes på at sammenkæde en 
registreringsløsning på dødsboer via Virk.dk til 
registrering af ca. 150 dødsboer om året med 
en stort set tilsvarende ændring for registrering 
af konkursboer (da systemændringer skal 
laves i de samme programmer).
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til, at SKAT får udfordringer med tildeling af CVR-nr. 
til dødsboer. 

Henvendelsen til Konkursrådet blev af ERST 
fremsendt d. 21. juni 2017, og det skulle have 
været behandlet på møde ultimo oktober. 
Konkursrådet har meddelt ERST, at mødet i 
oktober blev aflyst, men man vil tilstræbe at få 
henvendelsen behandlet på møde i 
december.  

16 Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer 
skal så vidt muligt baseres på DAR-adresser. 

Det vil påvirke gevinstrealiseringen, hvis DAR-data 
ikke lægges til grund for fx ambulancekørsel

Markedet for navigation og ruteplanlægning er 
blevet belyst, og der har været dialog med 
navigations- og ruteplanlægningsfirmaer. 
Desuden har der været holdt et møde med 
KL, og der er ved at blive aftalt et møde med 
Danske Regioner for at tilgodese 
kommunernes og regionernes konkrete 
behov.

SDFE vil udarbejde forslag til, hvilke af de 
planlagte aktiviteter, der skal være løst, for at 
emnet kan lukkes i forhold til styregruppen.

17 De kommunale flytteløsninger skal baseres på 
adresser fra DAR. 

KL overtager opgaven med kommunale 
flytteløsninger samt dialogen med CSC og 
arbejder videre med sagen i 2017. Såfremt KL 
vurderer behov for inddragelse af GD2’s 
programledelse, vender KL tilbage.

KL har identificeret, hvor der er behov for 
tilretning af flytteløsningen. Spørgsmål om 
finansiering er afklaret mellem KL og SDFE.

18 Der skal udarbejdes en plan for datavask af 
bopælsadresser i CPR.

Der er afholdt møde om kommunernes 
håndtering af opgaven med 
bopælsregistreringer d. 11. september 2017 
med deltagelse af KL, CPR og SDFE. 

Sagen afventer nu afklaringen under pkt. 13.

Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner.

Procedure og Kommunikation
Ikke relevant
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