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Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet GD2 

Problem 

Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Der 
statusrapporteres for afsluttede og kommende produkter og milepæle samt 
kritiske risici og emner. Styregruppen skal forholde sig til programmets og 
projekternes status. 

Baggrund 

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for 
perioden 23. februar 2016 – 28. april 2016.  
 
Status på test behandles under særskilt punkt på dagsordenen, herunder også 
kritiske risici og emner for test.  

Status  

På baggrund af projekternes statusrapportering er den samlede status for 
delprogrammet i GUL.  
 
Der er sket forbedringer for Lovprojektet, der er gået fra gul til grøn på 
ressourcer. Testprojektet er derimod gået fra grøn til gul i scope og ressourcer, og 
projektet er samlet set i gult. 
  
SKAT har ikke leveret statusrapport for perioden, og der er derfor ikke angivet 
farver ud for projektet i nedenstående statusoverblik. SKAT har dog tilkendegivet, 
at de afleverer skriftlig status forud for styregruppemødet den 19. maj. 
 
 

 Status denne periode  Status sidste periode 

Samlet Tid  Scope Res. Samlet Tid Scope Res. 

Samlet status GD2         
Adm. inddelinger (DAGI)         
Danske Stednavne (DS)         
Adresseregister (DAR)         
CPR adressegrundlag         
CVR adressegrundlag         
SKAT adressegrundlag         
DST adressegrundlag         
Supplerende adresser         
Lovprojektet (GD1/GD2)         
Testprojektet (GD1/GD2)         
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Uddybning af registerprojekternes status 
 

DAGI er samlet set i grøn, men fortsat i gul på ressourcer. Der blev i april tilført 

en medarbejder til projektet, som bragte projektets ressourcestatus i grøn. 

Efterfølgende er projektets forretningsspecialist fratrådt som følge jobskifte, 

hvorfor projektet igen er i gul på ressourcer. Det arbejdes på at tilføre projektet 

nye ressourcer, og det forventes ikke at få indflydelse på tidsplanen for 

idriftsættelse af DAGI d. 1. januar 2017. 

DAR er samlet set i gul som følge af gul status for både scope og ressourcer.   

Scope er i gul, som følge af at der fortsat ikke foreligger en formel beslutning om 

finansiering af integrationen mellem DAR og CPR. Programkoordinationen 

besluttede dog på møde den 10. maj, at anbefale Grunddatabestyrelsen at 

bestyrelsens pulje skal finansiere integrationen. Hvis finansieringen falder på 

plads, går scope i grøn.  

Ressourcer er i gul som følge af at forhandling af kontrakten mellem SDFE og 

leverandøren om udvikling og drift af det kommende DAR 1.0 fortsat ikke er 

afsluttet. De økonomiske konsekvenser kendes derfor endnu ikke. Når der indgås 

kontrakt går ressourcer i grøn. 

Der er i perioden afholdt brugertest af brugergrænsefladen til det nye 

adresseregister (DAR 1.0). Brugertesten resulterede overordnet i positive 

tilbagemeldinger fra de kommunale brugere samt en række konkrete forslag til 

forbedringer. De konkrete forslag er inddraget i de videre overvejelser og evt. 

tilpasning i projektet. 

CPR-adressegrundlag er fortsat samlet set i gul, da projektet er presset på tid og 

ressourcer. CPR forventer fortsat, at projektets tidsplaner overholdes. I 

rapporteringsperioden er der arbejdet på løsningsbeskrivelse samt integration 

mellem DAR og CPR. 

CVR-adressegrundlag er samlet set i grøn, men fortsat i gul på tid. Tid er primært 

gul idet forsinkelsen som følge af SKATs sene levering af løsningsdesign endnu 

ikke er indhentet. ERST forventer fortsat at gå i drift 1. april 2017.  

 

Der er opnået enighed med DAR om service fra ERST. DAR har været inddraget 

som reviewer under udarbejdelsen af servicebeskrivelsen for at mindske tilbageløb 

senere i processen. Analyse af datavaskprocessen er igangsat. Og der er foretaget 

en juridisk analyse af ERST’s hjemmel til at datavaske adresserne i CVR for både 

virksomheder under SKAT’s myndighedsområde og selskaber under ERST’s 

myndighedsområde.  

DST-adressegrundlag er samlet set i grøn, men DST afventer at høre fra ERST 

om, hvordan løsningen skal fungere i praksis. Det betyder at DST ikke kan gå i 

gang med udvikling af en løsning op imod CVR, og at tidsplanen derfor nærmer 
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sig gul. Desuden har anvendertesten vist problemer, der ikke var forudset, men 

det er prioriteret at løse disse, og det forventes ikke at have betydning for 

slutmålet. 
 
SKAT-adressegrundlag - SKAT har ikke leveret statusrapport for SKAT-
adressegrundlag. SKAT har skriftligt tilkendegivet, at der leveres skriftlig status 
inden styregruppemødet den 19. maj. Hvis det viser sig ikke at blive tilfældet 
eskaleres sagen til Programkoordinationen/Grunddatabestyrelsen.  
 
Test-projektet (GD1-GD2) er samlet set i gul, og er siden seneste status gået i gul 
på alle parametre. Der redegøres mere herom under særskilt punkt på 
dagsordenen.  
 

Lov-projektet (GD1-GD2) er samlet set i grøn. Der er gennemført en tilpasning 

af den overordnende tidsplan for lovprojektet, hvilket medfører, at den eksterne 

høring udskydes med 14 dage og således planlægges igangsat den 27. maj og 

afsluttet den 24. juni. Tilpasningen er gennemført efter aftale med SDFE’s 

departement og berører hverken det planlagte fremsættelsestidspunkt eller 

ikrafttrædelsestidspunkt. Status på tid fastholdes derfor i grøn.  

 

Siden sidste statusrapportering er der tilført ressourcer til udarbejdelse af 

bemærkninger til samlelovforslaget ligesom Kammeradvokaten er indkøbt til 

færdiggørelse af de specielle bemærkninger til adresselovforslaget. Ressourcer er 

derfor gået fra gul til grøn.  
 

Løsning 

Det indstilles, at projektforum drøfter status for delprogrammets fremdrift. 

Procedure 
Ikke relevant 

Kommunikation 

Ikke relevant 


