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Referat af møde i styregruppen for GD2  

Torsdag den 21. april 2016 kl. 09.45-10.15, SDFE mødelok. 0.3  

 

Deltagere:  

Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Brian Arreborg Hansen (SDFE), Louise Nordskov 

(SDFE), Adam Mollerup (DIGST), Jacob Egelykke Rasch (DIGST), Peter 

Henriksen (DIGST) Suzanne Dael (SDFE), Gisla Soltau Faber (ERST), Per Smed 

(KL), Tine Garbers (KL) (suppleant for Troels G. Rasmussen), Georg Jensen 

(SDFE), Jørgen Skrubbeltrang (SDFE), Helle Mette Sørensen, Referent (SDFE)  

 

Afbud: 

Steen Eiberg-Jørgensen (DST), Troels Garde Rasmussen (KL), Carsten Grage 

(CPR), Jeanette H. Heiner (SKAT) 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden (B) 
2. Godkendelse af referat (B) 
3. Status på datavask (O) 
4. Evt. 

 

  

 
Referat: 

 

PKT 1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

PKT 2. Godkendelse af referat (B) 

Referatet blev godkendt. 

 

 

Kontor 

Effektivisering 

 

Dato 

3. maj 2016 

 

J nr. 600-001 

 

/helms, lonor 



 

Side 2/2 

PKT 3. Status på datavask (B) 

Louise Nordskov (SDFE) indledte med en præsentation af begreber for datavask, 

eksempler på datavask-opgaver og en skitse af, hvordan hver enkel 

datavaskopgave skal tilrettelægges. Præsentationen er vedlagt referatet. 

 

Adam Mollerup (DIGST) bemærkede, at der bør sondres mellem, hvad der er en 

del af Grunddataprogrammet, og hvad der er almindelig sagsbehandling. Adam 

Mollerup supplerede med, at der er behov for en dybdegående beskrivelse af 

årsagerne til de uoverensstemmelser, der er mellem data på tværs af registrene.  

 

Louise Nordskov (SDFE) bemærkede, at det må være en del af 

grunddataprogrammet at sikre, grunddataregistrene indeholder korrekte og 

kvalitetssikrede data - uanset hvad der ligger til grund for, at de ikke er korrekte i 

dag.  

 

Søren Reeberg Nielsen (SDFE) svarede, at beskrivelser af uoverensstemmelserne 

vil blive på et overordnet niveau. 

 

Per Smed (KL) foreslog, at der udarbejdes en prioriteringsliste for 

datavaskopgaverne, så prioritering er muligt, hvis der bliver behov for det. Det var 

Per Smeds vurdering, at datavask af DAR og CPR-vej bør prioriteres højt.  

 

Adam Mollerup (DIGST) bemærkede, at fremgangsmåden for datavask-opgaverne 

lyder fornuftig, men at omfang og prioritering er nødvendig for at kunne diskutere 

finansiering. 

 

Tine Garbers (KL) bemærkede, at det vil være uhensigtsmæssigt at standse 

projektet, indtil afklaring mellem DIGST og SDFE foreligger.  

 

Adam Mollerup (SDFE) bemærkede, at der kan arbejdes videre med projektet, men 

at der skal fremlægges en mere detaljeret plan, før DIGST kan tilslutte sig. 

 

Søren Reeberg Nielsen (SDFE) bemærkede, at styregruppen tog orienteringen til 

efterretning, og at der skal udarbejdes en sag til beslutning på næste 

styregruppemøde.  

 

  

PKT. 4. Evt. 

Suzanne Dael (SDFE) informerede om, at hun stopper som konstitueret kontorchef 

i SDFE medio maj. Søren Reeberg Nielsen (SDFE) overtager ansvaret for kontoret, 

indtil en ny kontorchef er ansat.  

 


