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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 

 

 

Referat af møde i styregruppen for GD2  

Tirsdag den 20. september 2016 kl. 9.00-11.15, SDFE mødelok. 0.4. 

 

Deltagere:  

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

(SDFE), Georg Jensen (SDFE), Line Theil Elikofor (SDFE), Per Gade (DIGST), 

Peter Henriksen (DIGST), Michael Silau (ERST), Carsten Grage (CPR), Claus 

Rønne Jensen (SKAT) (suppleant for Jeanette H. Heiner), Tine Garbers (KL) 

(suppleant for Troels G. Rasmussen), Per Smed (KL) Asbjørn Lenbroch (SDFE). 

 

Afbud: 

Jeanette H. Heiner (SKAT), Troels G. Rasmussen (KL). 
 

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. Datavask (O) 
6. Udfasning af det kommunale vejregister (B) 
7. Evt.  

 

Referat: 

 

PKT. 1 Godkendelse af dagsorden (B) 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

 

PKT. 2 Godkendelse af referat (B) 

Styregruppen godkendte referatet uden bemærkninger. 

 

PKT. 3 Status for delprogrammets fremdrift (B)  

Søren Reeberg (SDFE) præsenterede sagen og bemærkede, at status er meget 

grøn set ift. hvor delprogrammet aktuelt står. Det skal sikres, at der fremover også 

rapporteres på de tværgående forhold.  
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Brian Arreborg (SDFE) gennemgik sagen med fokus på de steder, hvor der var 

afvigelser siden sidst.  

 

Lovprojektet: Håndtering af de indkomne høringssvar og ØU-proces om byrder har 

betydet, at det ikke er muligt med fremsættelse i oktober som planlagt. Der 

arbejdes mod at fremsættelsestidspunktet i stedet bliver nov. I for begge love, 

hvormed ikrafttrædelse vil kunne ske pr. 1. februar. Det er vurderingen, at det ikke 

får betydning for fremdriften for programmet pga. den forestående reviderede 

tidsplan. Hidtil var det kritisk at loven trådte i kraft pr. 1. januar som følge af at de 

første systemer skulle implementeres i januar. Med den ændrede tidsplan er der 

ikke længere noget, der er kritisk at få hjemlet pr. 1. januar.  

 

CVR-adressegrundlag: Michael Silau (ERST) redegjorde for ERSTs status og 

bemærkede, at den ændrede status dels skyldes den generelle forsinkelse og dels 

skyldes uklarhed om scope for ERSTs datavaskopgave.  

 

SKAT adressegrundlag: Brian Arreborg Hansen (SDFE) bemærkede udfordringen 

med håndtering af dødsboer er i proces. Louise Nordskov (SDFE) bemærkede at 

det er en lille sag og at den ikke forventes at være en showstopper for SKATs 

løsning. Claus Rønne Jensen var ikke ankommet til mødet under dette punkt.  

 

Per smed (KL) spurgte til karakteren af høringssvarerne. Brian Arreborg Hansen 

(SDFE) svarede, at de primært er rettet mod samleloven for GD1. I forbindelse med 

adresseloven har Grønland rejst spørgsmålet om, hvorvidt adresser er hjemtaget. 

Der er tale om mange bække små, og alle sammen forhold, der bør kunne 

håndteres.  

 

Styregruppen godkendte delprogrammets status. 

 

PKT 4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)  

Brian Arreborg Hansen (SDFE) gennemgik emnerne.  

 

Tine Garbers (KL) bemærkede, at KL ønsker teksten i emne 17 (vedr. digital 

flytteløsning) korrigeret således, at ”…ved ikke at gøre noget” slettes.  

 

Per Smed (KL) bemærkede, at opgaven vedr. digital flytteløsning ikke længere er 

hos KOMBIT, men er videregivet til CSC. CSC skal blot have besked på, at de skal 

løfte opgaven. Per Smed bemærkede endvidere, at det fremover ikke bør være 

muligt at indtaste ikke DAR-valide adresser i e-tjenester. Endelig bemærkede Per 

Smed, at der tidligere har været talt om, at Danske Stednavne skulle kobles til 

DAR.  

 

Søren Reeberg (SDFE) svarede hertil, at det klart er målet at det kun er DAR-

adresser, der anvendes i de offentlige e-tjenester. Som adressemyndighed og 
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ansvarlig for DAR er det SDFEs opgave, og det er en opgave, der skal løftes, men 

det er ikke i GD2-styregruppen, at den skal løftes. Søren Reeberg svarede 

desuden, at der i SDFE bliver arbejdet på etablere sammenhæng mellem DS og 

DAR. 

 

Claus Rønne Jensen (SKAT) bemærkede, at der findes en blanketmotor til virk.dk 

og borger.dk og at denne bør kobles op på datafordeleren.  

 

Michael Silau (ERST) noterede sig dette, og vil bringe det med hjem. 

 

Tine Garbers (KL) bemærkede, at det ville være godt, hvis styregruppen tog sig af 

at undersøge, hvad der er af selvbetjeningsløsninger, som ikke anvender DAR-

adresser.  

 

Søren Reeberg (SDFE) svarede hertil, at det hører under grunddataprogrammets 

gevinstrealisering og dermed DIGST, og at det må være en prioritering af, hvad der 

er vigtigst at fokusere på.   

 

Per Gade (DIGST) svarede hertil, at gevinstrealisering endnu ikke er sat på 

skinner. Han tilsluttede sig, at det vil være godt at få et overblik over, hvilke 

selvbetjeningsløsninger, der ikke er koblet op på DAR men bemærkede også, at 

DIGST ikke vil love at realisere det.  

 

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at det ikke er et emne, der skal på GD2s 

emneliste.  

 

Styregruppen godkendte status på delprogrammets kritiske emner.  

 

PKT 5. Datavask (B) 

Louise Nordskov (SDFE) præsenterede baggrunden for sagen og gennemgik kort 

status for de 3 grupper af datavaskaktiviteter.  

 

Tine Garbers (KL) bad om, at tidspunktet for aflevering af plan for vask af CVR-

adresser ikke blev før november, da planen skal koordineres mellem SDFE, KL og 

ERST. 

 

Søren Reeberg (SDFE) foreslog, at tidspunktet bliver i indeværende år.  

 

Per Smed (KL) bemærkede til status vedr. CPR-adresser, at det ikke kun er KMD, 

der er systemleverandør, og at det dermed ikke kun er hos KMD, at der skal sættes 

en løsning op således, at ydelser ikke stopper pr. automatik.  
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Tine Garbers (KL) bemærkede, at det er den fejl, at det i bilag 2 fremgår, at der er 

indgået en aftale om kommunernes opgaver i forbindelse med paralleldrift af DAR 

og CPR-vej. Dette blev bekræftet af programledelsen.  

 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning med bemærkninger om, at planen for 

vask af CVR-adresser leveres til STG i indeværende år, og at KOMBIT vender 

tilbage, hvis der er noget ift. de kommunale systemer, der skal tages højde for ift. 

ydelsesudbetaling.  

 

PKT. 6 Udfasning af det kommunale vejregister (B) 

Louise Nordskov(SDFE) redegjorde for sagen.  

Carsten Grage (CPR/SIM) kvitterede for redegørelsen og bekræftede, at CPR/SIM 

er betryggede i, at opgaven håndteres af KL.  

 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.  
 

PKT. 7 Evt.  

Der var ikke bemærkninger til punktet.  


