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Styrelsen for Dataforsyning 

og Effektivisering 

 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 

 

T: +45 7254 5500 

E: sdfe@sdfe.dk 

 

www.sdfe.dk 

 

 

 

Godkendt referat af møde i Porteføljestyregruppen. 

Onsdag den 20. december 2017 kl. 11.00-11.45, SDFE mødelok. 0.4 

 

Til stede 

Søren Reeberg Nielsen (SDFE) formand, Georg Jensen (SDFE), Line Theil Elikofer 

(SDFE), Jesper Nørgaard Andersen (GST) - deltog som suppleant for Jess 

Svendsen, Per Gade (DIGST), Peter Henriksen (DIGST) – deltog som bisidder for 

DIGST, Søren Rude (SKAT), Thea Sand (SKAT), Tine Garbers (KL) - deltog som 

suppleant for Troels Rasmussen, Henrik Grønbæk Kristensen (Kombit) - deltog 

som bisidder for KL, Georg Bergeton Larsen (SDFE), Peter Knudsen (SDFE), 

Asbjørn Lenbroch (SDFE), Leif Hernø (SDFE), Helle Mette Sørensen (SDFE) – 

referent 

 

Afbud: Carsten Grage (CPR), Jess Svendsen (GST), Troels R Rasmussen (KL), 

Sørup Hansen (Domstolsstyrelsen), Michael Silau (ERST), Steen Eiberg-

Jørgensen (DST), Claus Rønne Jensen (SKAT) 

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B) 

2. Kommissorium for Porteføljestyregruppen (O)   

3. Håndtering af aktuelle emner og risici (B)  

4. Evt. 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Søren Reeberg (SDFE) bød velkommen til 1. møde i Portefølje-

styregruppen. 

 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen 

 

2. Kommissorium for Porteføljestyregruppen (O)   

Søren Reeberg (SDFE) informerede om, at Kommissorium for 

Porteføljestyregruppen er medsendt til orientering til dette møde. Det har 

allerede været udsendt til skriftlig kommentering. 
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Søren Rude (SKAT) forespurgte, om der er opgaver, som tidligere var i GD1 

og GD2 styregrupperne, men som ikke er dækket af Porteføljestyregruppen 

og TI-styregruppen. 

 

Per Gade (DIGST) svarede, at der er taget udgangspunkt i alle de områder, 

der var dækket af GD1 og GD2 styregruppen, og at alle opgaver burde 

være dækket. 

 

3. Håndtering af aktuelle emner og risici (B)  

 

GD1 Emneregister: 

Peter Knudsen (SDFE) præsenterede de aktuelle kritiske emner for GD1. 

 

Emne 107: Umatrikulerede arealer 

Med udgangspunkt i samarbejdet mellem KL og GST kendes omfanget og 

økonomien i opgaven vedr. umatrikulerede arealer. GD1 arbejder på et 

notat, som opsummerer problemstilling og løsning med henblik på at kunne 

adressere den udestående finansiering. 

 

Emne 133: Matriklens Kommuneklient 

Hovedparten af test er gennemført. Pga. fejlretning er afslutning udskudt til 

januar 2018. 

 

Jesper Nørgaard Andersen (GST) informerede om, at afslutning er påvirket 

af omprioritering af DLS på Datafordeleren, hvorved afslutningen er udskudt 

yderligere. Der arbejdes med planlægning af nye milepæle i samarbejde 

med KL.  

 

Emne 134: Forretningsgang for oprettelse af bygning på fremmed grund  

Det er afklaret, at GST er ansvarlig for vurdering af behovet for tilpasning af 

Bygningsreglementet. Vurderingen er udgangspunktet for, at GST sammen 

med GD1 programledelsen kan henvende sig til Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen. 

 

Emne 135: Registrering af virksomheder i ESR 

Det er et forslag til nyt emne på GD1s emneregister. Derfor anmodes 

styregruppen om at godkende optagelse af forslaget i emneregisteret. 

 

Problemstillingen er beskrevet og løsningsmulighederne ved at blive 

afdækket. KL vil blive inddraget i arbejdet.  

 

Øvrige emner: 

Peter Knudsen (SDFE) informerede om, at der i kommissoriet for 

Porteføljestyregruppen er angivet 2 emner ”Ændring af samleloven” og 

”Ikrafttrædelsesbekendtgørelser for samleloven”. Disse emner vil fremover 

være at finde på GD1s emneregister. 
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Tine Garbers (KL) bad om, at emnet ”Forskel på ejerlejligheder i ESR og i 

Matriklen” blev optaget på emnelisten ifm. erfaringerne fra 

prøveimplementeringen. 

 

Konklusion på GD1 emneregister: 

Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at emne 135 samt emnet ” Forskel 

på ejerlejligheder i ESR og i Matriklen” indarbejdes i GD1’s emneregister. 

 

Fremover vil nye emner samt afsluttede emner blive specifikt angivet i det 

cover, der fremlægges for Porteføljestyregruppen. 

 

GD2 Emneregister: 

Georg B. Larsen (SDFE) præsenterede de aktuelle kritiske emner for GD2. 

 

Emne 6: Plan for håndtering af paralleldrift af DAR og CPR-Vej 

Der er udsendt opdateret notat til KL og CPR. 

 

Emne 13: Aftale med udbetalingsmyndigheder i relation til CPR-datavask 

Der er aftalt møde mellem SDFE, DIGST og KL d. 21.12.2017 om 

bopælsregistreringer. 

 

Emne 15: CVR-nr. til dødsboer 

Ingen ny status. Der afventes information fra ERST om resultatet af mødet i 

Konkursrådet i december. 

 

Emne 16: Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer 

Der foreslås, at punktet afrundes på næste porteføljestyregruppemøde ved 

en afrapportering af udvalgte milepæle, oplistning af delkonklusioner og 

kommende opgaver. 

 

Tine Garbers (KL) informerede om, at KL ikke er enig. Der ønskes 

information om, hvornår DAR-adresser er implementeret i navigations-

systemer og ruteplanlægningsværktøjer. 

 

Line Theil Elikofer (SDFE) bemærkede, at SDFE ikke kan tvinge 

navigations- og ruteplanlægningsfirmaer til at anvende DAR-adresser. I 

business casen er gevinstrealiseringen angivet til at ”ske af sig selv”, men 

SDFE arbejder som led i sin myndighedsrolle på området målrettet på at 

udbrede DAR-adresser til firmaerne.  

 

Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at der er behov for, at SDFE og KL 

taler sammen om dette.  

 

Emne 17: Kommunale flytteløsninger 

Finansieringen er afklaret, og opgaven er placeret hos KL, hvorfor det 

foreslås, at punktet lukkes og tages af GD2 emneregister 

 

Emne 18: Plan for datavask af bopælsadresser i CPR 

Afventer afklaring under pkt. 13 
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Konklusion på GD2 emneregister: 

Styregruppen godkendte status på GD2 emneregister, herunder lukning af 

emne 17.  

 

 

4. Evt.  

Søren Reeberg Nielsen (SDFE) bemærkede, at der er indkaldt til møder i 

Porteføljestyregruppen i 1. halvår 201 


