
Oprettet Titel ID Beskrivelse Oprettet af Ejer Frist Status Åben/lukket

09.06.2015

Kombit single sign-on løsning ikke udviklet 

rettidigt 133

Kombit har meddelt, at der ikke er truffet 

formel aftale med KOMBIT om den nævnte 

anvendelse af Brugerstyring. Det skal 

afklares med Kombit den videre proces ift 

brugen af single-sign on. 

Delprogramledelsen Grunddatasekretar

iatet

aftales med 

KSK

10/6-15: Emnet er rejst på PK den 4. juni. 

Den 28. maj blev det meddelt Kombit, at 

GDS laver en hensigterklæring med Kombit  

vedrørende brugerstyringen og evt. 

finansiering, som drøftes på direktørmøde 

den 23. juni. Kombit har stillet som krav at 

alle skifter til den fælles log-on løsning. 

Åben

02.06.2015 Regler for dannelse af navngiven vej 132

Det skal afklares, om der skal være 

navngiven vej til historiske veje Jeanne PF Emnet drøftes på møde senest august. 
Åben

19.05.2015

Ansvar for sammenstillet service ifm. 

adresser på vand 131

Det skal afklares hvem der specificerer 

services (hvem medtager den i DLS) GST SG 25.06.2015

MBBL & GST udarbejder udkast til løsning 

som sendes til godkendelse i SG den 25. 

juni. 

Åben

30.4.2015 Leverancer ifm etablering af DLS'er ikke 

afstemt 

130 Leverancer i forbindelse med udarbejdelse 

af dataleverancespecifikation med 

afhængigheder mellem delprogrammerne 

(GD1/GD2/GD7/GD8) er ikke afstemt

Delprogramledelsen Program-

koordinationen

30/4-15: Løftet til programkoordinationen. 

10/6-15. Håndteret ifm korrektionsplanen

Lukket

15.12.2014 Etablering af governance for 

sammenstillede services i 

grunddataprogrammet

129 Der er ikke besluttet roller og ansvar i 

forhold til indgåelse af dataleveranceaftale, 

herunder specificeringen, vedligeholdelse 

og finansiering af sammenstillede services i 

grunddataprogrammet

Delprogramledelsen Program-

koordinationen

Okt 15.12.2014: Delprogramledelsen i GD1 og 

GD2 rejser spørgsmålet  i 

programkoordinationen

30/4-15: Der er behov for principper og 

procedurer for etablering udvikling og 

vedligehold af sammenstillede services. 

Emnet er løftet til programkoordinationen. 

10/6-15: Medtaget som leverance i GDPs 

masterplan. Opfølgning okt. 

Åben

30.3.2015 Håndtering af forretningsmæssige 

problemstillinger

128 Delprogramledelsen håndterer ikke 

forretningsmæssige problemstillinger i 

tilstrækkelig grad, da den er nød til at bruge 

tid på opgaver udenfor planer/budget, som 

ikke bidrager til fremdrift på de 

forretningsmæssige områder

Delprogramledelsen Delprogram-

ledelsen

GD2 har et ressourceovertræk på grund af, 

at delprogrammet har måttet opprioritere 

mange ikke-delprogram-specifikke opgaver. 

Delprogrammets styregruppe er orienteret 

om, at for så vidt angår materialet til IT-

projektrådet (gevinstprofiler, 

leverancebeskri-velser mv.) er dette 

afleveret i tilstrækkelig kvalitet. 

30.4.2015 Løftet til programkoordinationen 

igen. 10/6-15: Grunddatasekretariatet har 

efterspurgt et notat om hvilke opgaver der 

er blevet presset pga. ressourcemangel, som 

først forelægges styregruppen 25. juni 2015. 

Åben

GD2 Issueliste pr. 11. juni 2015  (ændringer fra seneste version markeret med rød)



06.3.2015 GD1-GD7-GD8s operationelle tidsplaner ikke 

afstemt

127 GD1/GD2 implementeringsplaner 

indeholder en række milepæle, der er 

afhængige af leverancer fra GD7 og GD8. 

Der er ikke etableret fælles pro-

grammilepæle eller lavet 

leverancebeskrivelser, der gør det muligt at 

følge fremdriften i leverancerne

Delprogramledelsen GD1/GD7/GD8 ? 6.2.2015 Emnet er løftet til 

Programkoordinationen

30/4-15 Forventes håndteret i forbindelse 

med korrektionsplan fra GD7. 10/6-15. 

Håndteret ifm korrektionsplanen

Lukket

06.03.2015 Uoverenstemmelser i DLS-leverance for DAR 

(GD2 og GD7)

126 Ifm. gennemgang af udkast til masterplanen 

v. 4-4 den 3. marts 2015 har GD7 påpeget, 

at  der er tidsmæssige uoverens-stemmelser 

mellem leve-rancen: ”GD7-DL5 10 .1e - DLS 

for DAR og AWS godkendt og leveret til 

KMD” og GD2s implemente-ringsplan.

Delprogramledelsen GD7 Emnet er løftet til Programkoordinationen 

via statusrapportering den 6. marts. 

Ansvarlig for løsning af problemet er GD7. 

Løsning er, at  prioritere en afklaring af 

uoverensstemmelser mellem planerne. 30/4-

15 Forventes håndteret i forbindelse med 

korrektionsplan fra GD7. 10/6-15. Håndteret 

ifm korrektionsplanen

Lukket

12.02.2015 Opfølgning på aftale om Frivillige 

kommunale distrikter

125 CPR har udtrykt bekymring for om der sker 

opfølgning på aftalen om de (frivillige) 

kommunale distrikter. 

CPR, Jeanne GD2

13. marts

Programledelsen mener der skal laves en AP 

om opfølgning på aftalen og går i dialog 

med de involverede parter (KL, GST) om 

hvor, den kan forankres.  Programledelsen 

drøfter dette med GST på mødet den 13. 

marts 2015. 17/4: KL og GST håndterer i 

samarbejde opgaven og planlægger at 

igangsætte aktiviteter. 2/6-15: Inge Flensted 

(KL) sender orienteringsskrivelse, som er 

givet til brugere af kommunale distrikter til 

CPR/Jeanne. Jeanne sender udsnit af notat 

om løsnignsbeskrivelse for CPR  som 

vedrører kommunale distrikter til Inge. 10/6-

15: Møde mellem CPR, KL (Inge Flensted) og 

MBBL afholdt den 2. juni, hvor det blev 

aftalt, at Inge sender den orientering som KL 

har udsent til kommunerne om opgaven. 

Jeanne sender tekst til Inge fra CPRs 

konceptnotat.  

Lukket

12.02.2015 Ny arbejdspakke vedr. regionernes 

beredskabsløsninger

124 Der er ikke udarbejdet arbejdspakker vedr. 

regioneres beredskabsløsninger 

Delprogramledelsen GD2 1. juli Programledelsen(MLI)  kontakter Danske 

Regioner mhp at drøfte opgaven 

Åben

12.02.2015 Arbejdspakker fra Kombit vedr. digital 

flytteløsning 

123 Der er ikke udarbejdet arbejdspakker fra 

Kombit vedr. digital flytteløsnign

Delprogramledelsen Kombit Programledelsen kontakter Kombit (Per 

Smed)  i uge 13. 5/5-15: Der afholdt møde 

mellem Programledelsen og Kombit. 

Arbejdspakker vedr. digital flytteløsning 

udarbejdes senest november 2015. 

Åben



23.01.2015 Datavask i CVR 121 I forbindelse med den kommunale 

adressesuppleringsopgave, vil der blive 

afvist en række adresser, som i dag 

anvendes i CVR. Der er behov for en 

afklaring med CVR, hvordan disse afviste 

adresser håndteres i CVR, således at det 

sikre at kommunerne ikke på ny skal 

sagsbehandle samme sag. Løsning: En 

arbejdspakkebeskrivelse hvoraf det fremgår 

at CVR formulerer et løsningsforslag. 

Løsningsforslaget drøftes med 

programledelsen og KL.

Dead-line for CVR-løsningsforslag: Inden 

sommerferien – gerne før

KL Tine ? Programledelsen går i dialog med ERST. 

Møde den 11. mart. Koordineres i øvrigt 

med datavaskplan. 10/6-15: afventer fortsat 

datavaskplan, som er rammesat til efterår 

2015. 

Åben

14.01.2014 Forsinket planlægning af arbejdspakker hos 

SKAT 

107 SKAT har ikke udarbejdet en detaljeret plan 

for tilvejebringelsen af deres produkter.  

Ifølge implementeringsplanen er ERST 

afhængig af produkterne. 12-05-2015:   

ERST kan ikke starte udvikling før det kan 

verificeres om det er muligt at ERST hhv. 

SKAT kan anvende forskelligt 

adressegrundlag (CPR-Vej og DAR) ved 

virksomhedsregistreringen. Der kan ikke 

verificeres om det er muligt at anvende 

forskelligt adressegrundlag, da SKATs ES-

adressetestdata er forældet(sidst opdateret 

2006/2007) og SKAT ikke har leveret 

tidspunkt for hvornår der foreligger 

opdateret adressedata.

Programledelsen Programledelsen overskredet 27/1-14: Der har været afholdt møde med 

SKAT den 13. januar. Jacob Rasch er 

udpeget som ny projektleder for GD2.j 

SKATs adressegrundlag.  24/3-14: SKAT 

fremlægger nye arbejdspakker på PF-møde 

27/3-14. Arbejdspakkerne deltajeres 

yderligere ifm. replanlægningsprocessen.  

30/6: arkitekter fra begge myndigheder har 

afholdt møde den 16. juni. Der er imidlertid 

opstået usikkerhed om opgavens 

organisatoriske placering i SKAT. 

styregruppen besluttede på mødet 26/6, at 

såfremt problemet ikke er løst ved udgagen 

til august så orienteres 

grunddatasekretariatet herom, som vil 

orientere SKATs 

grunddatabestyrelsesmedlem om sagen. 

12/2-2015: issuet lukkes idet SKAT har 

leveret arbejdspakkebeskrivelser og afsat 

flere ressourcer til projektet. 12-05-2015: 

Emnet er genåbnet og forelægges 

styregruppen 19. maj 2015. 11/6-15: Der 

indkaldes til møde (uge 28) mellem 

programledelsen, projektleder Claus og 

SKATs it-afdelingen hvor SKATs IT afdelings 

alternative løsningsforslag drøftes.

Åbnet


