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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 styregruppen for GD2 
Onsdag den 14. juni 2017 kl. 09.00-09.45, SDFE mødelok. 0.4

Deltagere: 
Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Morten Nordahl Møller (SDFE), Georg Bergeton 
Larsen (SDFE) Line Theil Elikofer (SDFE), Leif Hernø (SDFE) (suppleant for Georg 
Jensen), Per Gade (DIGST), Henrik Grønbæk Kristensen (Kombit), Troels G. 
Rasmussen (KL), Carsten Grage (CPR), Michael Silau (ERST), Steen Eiberg-
Jørgensen (DST), Peter Henriksen (DIGST – bisidder), Jeanne Olsen (CPR) – 
oplægsholder, Helle Mette Sørensen (SDFE) - referent.

Afbud:
Jeanette H. Heiner (SKAT), Claus Rønne Jensen (SKAT) (suppleant for Jeanette H. 
Heiner), Georg Jensen (SDFE),  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Godkendelse af referat (B)
3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
5. Præsentation af CPR validering af adresser mod DAR
6. Mødekalender for 2. halvår 2017
7. Evt. 

Referat:

PKT. 1 Godkendelse af dagsorden (B)
Styregruppen godkendte dagsordenen.

PKT. 2 Godkendelse af referat (B)
Styregruppen godkendte referatet uden bemærkninger.

PKT. 3 Status for delprogrammets fremdrift (B) 
Georg Bergeton Larsen (SDFE) præsenterede status og orienterede om de enkelte 
projekter.
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Georg Bergeton Larsen (SDFE) oplyste bl.a., at:
 * DAGI er klar til integrationstest
 * DAR er i gult, men har nu afsluttet snitfladetesten vedrørende snitfladetesten og 
er derfor også blevet klar til integrationstest 
* CVR er gået fra rød til gul status og er kommet langt med snitfladetest. 
* SKAT har oplyst, at de fra ERST har modtaget forslag til revideret brev til 
Konkursrådet angående dødsboer. Brevet vil blive gennemgået i SKAT.
* Testprojektet er i gult, men snitfladetesten vedrørende adressedelen er nu afsluttet, 
og for GD2s vedkommende er man klar til integrationstest.

Henrik Grønbæk (Kombit) pointerede, at DAR burde være i grønt, da man fra DARs 
side har ventet på andre projekter og gjort alt, hvad man kunne, for at få gennemført 
snitfladetesten.

Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at DAR har arbejdet målrettet på at 
gennemføre snitfladetest. Den gule status er udtryk for, at tidsplanen for 
adresseprogrammet fortsat er presset, snarere end det skal opfattes som en isoleret 
bedømmelse af DAR. 

Med disse bemærkninger godkendte styregruppen delprogrammets status.

PKT. 4 Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
Georg Bergeton Larsen (SDFE) gennemgik de kritiske emner. 
 
Vedr. punkt 6 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at der fortsat arbejdes på 
aftalepapir. Aftalepapiret skulle have været præsenteret på dette styregruppemøde, 
men foreligger endnu ikke i en færdig version.

Carsten Grage (CPR) påpegede, at opgavens løsning skal fastlægges i henhold til 
de rammer, der er fastlagt af Adresseloven.   

Troels G. Rasmussen (KL) foreslog, at der bliver lavet en plan til næste 
styregruppemøde om håndtering af paralleldrift af DAR, DAGI og CPR-Vej i 
paralleldrift perioden i 2018. Søren Reeberg (SDFE) støttede forslaget og 
konkluderede, at styregruppen skal forelægges en plan til næste styregruppemøde.

Michael Silau (ERST) forespurgte, hvad der gøres vedrørende grønlandske 
adresser. Carsten Grage (CPR) svarede, at der ikke ændres på håndtering af 
grønlandske adresser.

Vedr. punkt 13 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at der endnu ikke er enighed 
om et forståelsespapir.
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Troels G. Rasmussen (KL) bekræftede, at KL ikke har tiltrådt forståelses-papiret og 
ønskede en status på næste styregruppemøde.

Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at der skal laves en plan til næste GD2 
styregruppemøde for, hvordan man kommer i mål med en aftale med 
udbetalingsmyndighederne om håndtering af afledte konsekvenser som følge af 
korrektion af CPR adresser.

Vedr. pkt. 15 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at SKAT har meddelt, at ERST 
har udfærdiget et revideret udkast til brev til Konkursrådet mv. vedrørende tildelingen 
af CVR-nr. til konkursboer. Det reviderede udkast til brev er sendt til godkendelse 
hos SKATs ledelse den 12. juni 2017.

Vedr. pkt. 16 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at der har været en skriftlig 
proces vedrørende det cover, der blev fremlagt på sidste styregruppemøde. Der 
arbejdes med bemærkningerne fra KL, og det forventes, at punktet vil blive behandlet 
på næste GD2 styregruppemøde.

Vedr. pkt. 17 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at der intet yderligere er at 
tilføje til status.

Vedr. punkt 18 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at der intet yderligere er at 
tilføje til status.

Vedr. punkt 19 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at planlægningen er 
godkendt af styregruppen d. 27.4.2017, og punktet er nu lukket.

Vedr. punkt 21 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at det er et nyt punkt, som 
er kommet på emneregisteret efter ønske fra KL. Emnet vil blive præsenteret under 
punkt 5 på dagsordenen ”Præsentation af CPR validering af adresser mod DAR.

Styregruppen godkendte status på kritiske emner 

PKT. 5 Præsentation af CPR validering af adresser mod DAR.
Jeanne Olsen (CPR) fremlagde den fremtidige CPR validering af adresser mod DAR, 
som også er punkt 21 på GD2 emneregister.

CPR vil – når DAR registeret er gået i luften – indlæse kopi af DAR og ved hver 
adresseændring validere adresser op mod DAR, så det bliver sikret, at det er en DAR 
adresse. Hvis ikke adressen er i DAR, afvises den, og det vil ikke være muligt at 
registrere den i CPR.
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Line Theil Elikofer (SDFE) spurgte, hvem der håndterer afviste adresser. Carsten 
Grage (CPR) svarede, at det stadig vil være kommunernes ansvar. Der vil blive 
udviklet en online service, så kommunerne kan foretage en sammenligning af 
kommunens aktuelle personadresser mod aktuelle DAR adresser. Sammenligningen 
kan foretages via CPR’s klient.

Steen Eiberg-Jørgensen (DST) spurgte, hvor mange ikke DAR validerede adresser, 
der forefindes i CPR i dag. Jeanne Olsen (CPR) svarede, at det drejer sig om ca. 
3.000 stk. 

Carsten Grage (CPR) bemærkede, at han håber, at KL nu vil være trygge ved den 
præsenterede løsning om CPR validering af adresser mod DAR.

Troels G. Rasmussen (KL) forespurgte til, om den nuværende mulighed for at gå bag 
om systemet og oprette ikke DAR-valide bopælsregistreringer lukkes nu og 
fremadrettet. CPR svarede, at dette ikke vil ske, før CPR baseres på DAR. 

Troels G. Rasmussen (KL) oplyste, at han vil diskutere løsningen internt i KL. Det 
blev herefter besluttet at udsende de præsenterede slides til GD2 
styregruppemedlemmer.

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at det er betryggende, at der kun kan 
registreres DAR validerede adresser i CPR, når DAR går i luften.

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.  

PKT. 6 Mødekalender for 2. halvår 2017
Søren Reeberg (SDFE) præsenterede mødekalenderen for GD2 i 2. halvår 2017. 
Bemærkninger vil blive samlet sammen fra de 3 styregruppemøder og konkluderet 
på det sidste styregruppemøde (GD1 styregruppemøde)

Per Gade (DIGST) bemærkede, at nogle af styregruppemøderne ligger for tæt på 
møderne i Grunddatabestyrelsen.

PKT. 7 Evt. 
Ingen bemærkninger.
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