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Rentemestervej 8 

2400 København NV 

 

T: +45 7254 5500 
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www.sdfe.dk 

 

 

Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde. 

Onsdag den 12. oktober 2016 kl. 09.00-10.00, SDFE mødelok. 0.4 

 

Deltagere:  

Søren Reeberg (SDFE), Brian Arreborg Hansen (SDFE), Georg Jensen (SDFE), 

Jess Svendsen (GST), Louise Nordskov (SDFE), Peter Lindbo Larsen (SDFE), 

Carsten Grage (CPR), Line Theil Elikofer (SDFE), Michael Silau (ERST), Steen 

Eiberg-Jørgensen (DST), Søren Rude (SKAT), Troels G. Rasmussen (KL), Per 

Smed (Kombit), Per Gade (DIGST), Peter Henriksen (DIGST) Bisidder, Gitte Bahne 

Mortensen (DIGST) Bisidder, Claus Rønne Jensen (SKAT) (Suppleant for Jeanette 

H. Heiner), Helle Mette Sørensen (SDFE) Referent.  

  

Afbud:  

Sørup Hansen (Domstolsstyrelsen), Thea Sand (SKAT), Jeanette H. Heiner 

(SKAT). 

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B) 
2. Godkendelse af referat (B) 
3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 
4. Fælles testplan (B) 
5. Milepælsplaner og rapportering (B) 
6. Status på fremsættelse af lovforslag (O). 
7. Evt. 

 

Referat 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden (B) 

Dagsordnen blev godkendt uden bemærkninger.  

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat (B) 

Søren Reeberg (SDFE) informerede om, at KL havde fremsendt bemærkninger til 

referatet, men at disse ikke er blevet indarbejdet i det fremsendte udkast. 

Styregruppen vil derfor få referatet ud igen til endelig godkendelse. 

 

Kontor 

Effektivisering 

 

Dato 

17. november 2016 

 

J nr. 600-00191 

 

Helms/ 
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Søren Rude (SKAT) bemærkede, at den nævnte risiko på side 3 om ny politisk 

aftale ikke er om BBR men om nyt ejendomsvurderingssystem, og foreslog 

desuden at bemærkningen udgik. 

 

Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at bemærkningerne vil blive indarbejdet, og 

at referatet herefter udsendes til endelig godkendelse. 

 

Pkt. 3 Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

Per Gade (DIGST) orienterede om, at Grunddatabestyrelsen den 30. september 

behandlede tidsplanen for GD1 og GD2, og at det blev besluttet, at der fremover 

skal arbejdes efter denne plan. Finansieringen udestår, hvorfor tidsplanen ikke er 

endeligt vedtaget.  

Troels G. Rasmussen (KL) spurgte om, hvornår tidsplanen bliver udmeldt officielt. 

 

Per Gade (DIGST) svarede, at udmeldingen afventer afklaring af finansieringen og 

orientering af Finansudvalget. Den endelige dato for behandling i Finansudvalget er 

ikke på plads.  

 

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at der foreløbigt kan kommunikeres, at GD1 

og GD2 er betydeligt forsinkede og der arbejdes på en ny tidsplan. 

 

Pkt. 4 Fælles testplan (B) 

Søren Reeberg (SDFE) indledte med at det er Grunddatabestyrelsen, der sætter 

rammerne for arbejdet, mens det er styregrupperne der aftaler det detaljerede 

indhold. Brian Arreborg Hansen (SDFE) orienterede om, at Grunddatabestyrelsen 

har set testplanen, men ikke bilagene, da indholdet er af meget teknisk karakter. I 

den til styregruppen fremsendte testplan er der - i forhold til den til 

Grunddatabestyrelsen sendte testplan – foretaget præciseringer på side 24-27, så 

betydningen af milepælene står klarere.  

  

Troels G. Rasmussen (KL) forespurgte om arbejdet med hændelsesgenerering. 

 

Brian Arreborg Hansen (SDFE) svarede, at der arbejdes i 3 spor: 

 Afklaring af hvorvidt bitemporalitet (dobbelthistorik) er implementeret 

forskelligt på tværs af registre. 

 Afklaring af om forretningsmæssige hændelser kan gennemføres som 
datanære hændelser.  

 Afklaring af hvordan vi løser registrenes behov for stedbestemte 
hændelser. Der fokuseres lige nu på en løsning, hvor der bygges mindre 
på Datafordeleren end forudsat tidligere, mere på registrene og for SDFEs 
vedkommende også mere hos Geodatabanken. Men det skal analyseres 
nærmere. 

Søren Reeberg bemærkede, at det er vigtigt, at afklaringerne kommer til bunds, så 

vi forstår problematikkerne, før vi igangsætter arbejdet med løsninger. 
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Brian Arreborg Hansen (SDFE) orienterede om, at der stadig forventes test af 

hændelser fra januar 2017, men der er betydelige risici i den forbindelse. 

 

Troels G. Rasmussen (KL) spurgte, om prøveimplementering 1 kunne 

gennemføres tidligere. Peter Lindbo Larsen (SDFE) svarede, at man foreløbigt har 

valgt at placere prøveimplementeringen på det anførte tidspunkt, da det endnu er 

uafklaret, om registrene skal medvirke. Hvis registrene ikke skal deltage, kan 

prøveimplementering 1 placeres tidligere. 

 

Troels G. Rasmussen (KL) forespurgte, om E&E ikke hører sammen med de øvrige 

anvendere i anvendertest i stedet for sammen med ESR. Peter Lindbo Larsen 

(SDFE) svarede, at E&E ligger sammen med ESR, da registeret er omfattet af 

GD1. Øvrige anvendere er ikke inden for GD1s scope. 

 

Per Smed (Kombit) spurgte om de BFE-numre, der lægges på Datafordeleren forud 

for anvendertest er rigtige BFE-numre (og ikke fiktive).  

 

Peter Lindbo Larsen (SDFE) svarede, at den endelige tildeling af BFE først sker 

ifm. den endelige implementering. Det kan ikke gøres forlods. I forhold til 

anvendertesten vil det blive gjort så tæt på produktionssituationen som muligt. 

Omfanget af prøveimplementering 2 vil blive med ca. 10 pct. af landet, hvilket 

vurderes at være en tilstrækkelig stor population. 

 

Peter Lindbo Larsen (SDFE) informerede desuden om, at der arbejdes på en 

implementeringsplan, der forelægges styregruppen på mødet i november. Planen i 

november vil være i hele træskolængder, og der arbejdes med udgangspunkt i de 

input der kommer fra registrene, KOMBIT og KMD om forventet tidsforbrug. Når 

prøveimplementering 2 er afsluttet vil der være mere reelle tal på, hvor lang tid det 

tager at implementere. På det grundlag vil der blive udarbejdet en detaljeret 

drejebog.  

 

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at implementeringsplanen vil være dynamisk, 

fordi vi ellers vil sige noget, vi på nuværende tidspunkt ved for lidt om.  

 

Carsten Grage(CPR) informerede om, at CPR ønsker at teste på fuldt 

datagrundlag, når de går i gang med anvendertesten. Af planen fremgår det, at 

CPR starter anvendertest på udvalgte data.  

 

Louise Nordskov (SDFE) svarede, at dette ønske er noteret, og det vil blive taget 

med i det videre arbejde. 
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Søren Rude (SKAT) spurgte om Projektforum har været involveret i udarbejdelse af 

tidsplanen. Peter Lindbo Larsen (SDFE) svarede, at tidsplanen har været i høring 

hos projektforums deltagere. 

 

Søren Rude (SKAT) informerede om, at SKAT påtænker at sætte BBR 2.0 i drift i 

sommeren 2017 mhp. at overgå til Datafordeleren, når den er klar. Det er SKATs 

vurdering, at det ikke har betydning for planen.   

 

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at dette ikke tidligere er fremført i 

styregruppen eller i Grunddatabestyrelsen og gav udtryk for, at det er bekymrende 

ift. afledte konsekvenser for den samlede plan, hvor rigtig meget skal gå op. Søren 

Reeberg bad SKM om – såfremt der er planerne om at afvige fra den aftalte test- 

og idriftsættelsesplan for GD1 og GD2 – at redegøre skriftligt for dette, herunder en 

risikovurdering ift. den samlede plan for test og idriftsættelse af GD1 og GD2. 

Søren Rude accepterede dette. 

 

Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at: 

 Ovenstående bemærkninger vil blive taget med i det videre arbejde med 
den fælles testplan. 

 GD1 og GD2 Styregrupperne tager de sproglige tilpasninger i testplanen til 
efterretning. 

 GD1 og GD2 Styregrupperne godkender bilag om testafhængigheder, 
testcykles samt organisering og ansvarsfordeling. 

 

Pkt. 5 Milepælsplan og implementering (B) 

Brian Arreborg Hansen (SDFE) indledte med, at erfaring har vist, at styring af 

snitfladerne mellem de forskellige aktører er svært. Styringen bør derfor skærpes 

ift. det hidtidige styringsniveau. Dette foreslås håndteret ved fremadrettet at styre 

på testplanens milepæle og opdele disse i delmilepæle, så afvigelser kan 

identificeres hurtigere. 

 

Louise Nordskov (SDFE) præsenterede principperne i milepælsplanen, herunder 

opdeling i hovedmilepæle, niveau 2 milepæle og niveau 3 milepæle. Udarbejdelse 

af planen er stadig i proces, og vil blive forelagt styregrupperne på møde i 

november. Det er endnu ikke afklaret, hvordan der skal rapporteres på milepælene, 

men der er dialog med Projektforum om det. 

 

Per Smed (Kombit) kvitterede for en god plan og bemærkede, at milepælsplaner 

med niveau 3 er nødvendigt og vil øge sandsynligheden for en succesfuld 

implementering. 

 

Peter Henriksen (DIGST) kvitterede tilsvarende for niveau 3 milepælene og 

bemærkede, at det giver mulighed for hurtig reaktion på afvigelser. 
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Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at milepælsplanen sikrer sammenhæng til 

GD7. 

 

Vedrørende notat om kvalificeret risikobillede bad Søren Rude (SKAT) om 

ensretning af ordlyden vedr. politisk aftale om et nyt Ejendomsvurderingssystem i 

risikobilledet og i testplanen. 

 
Troels G. Rasmussen (KL) spurgte om muligheden for at vurdere risici efter 
betydning. Brian Arreborg Hansen (SDFE) svarede, at det var overvejet, men at det 
ikke var gjort, idet alle risici på listen vil kunne forhindre gennemførelse af planen. 

 

Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at styregruppen:    

 Tiltræder at registre og delprogrammer fremover statusrapporterer på 
niveau 2 milepæle og på testplanens risici.  

 Tiltræder at opfølgning på GD7s fremdrift på fejlrettelser og 
ændringsleverancer indgår i den samlede status til styregrupperne på 
grundlag af løbende afrapportering fra GD7 til programledelserne.  

 Tiltræder at milepælsplanen endeligt godkendes på styregruppemøde i 
november.  

 Godkender det kvalificerede risikoregister som grundlag for fremtidig 
risikostyring  

 Tager til efterretning, at programsekretariatet løbende følger op på niveau 
3 milepæle og kritiske dag-til-dag issues.  

 Har drøftet yderligere tiltag, der kan skærpe styringen.  
 

 

Pkt. 6 Status på fremsættelse af Lovforslag (O) 

Brian Arreborg Hansen (SDFE) redegjorde for proces for fremsættelse af 

lovforslagene og informerede om, at lovene træder i kraft af 3 omgange.  

 

Michael Silau (ERST) spurgte til status ift. adresser i Grønland.  

 

Brian Arreborg Hansen (SDFE) svarede, at udgangspunktet for lovgivningsarbejdet 

er, at DAR skal anvendes til danske adresser, og at det ikke er forudsat i 

Grunddataprogrammet, at grønlandske adresser skal ind i DAR. Vedrørende 

grønlandske adresse vil CPR-Vej blive anvendt. 

 

Søren Reeberg (SDFE) supplerede med, at der ikke er enighed mellem de danske 

myndigheder og selvstyret om, hvorvidt adresseområdet er hjemtaget af det 

grønlandske selvstyre, og at der derfor er en proces i gang mhp. afklaring af dette. 

 

Troels G. Rasmussen (KL) kvitterede for samarbejdet omkring lovforslagene, men 

ønsker præcisering af fællesstyring af DAR og krav til vejnavnes forskellige 

stavemåde på tværs af kommunegrænser. Brian Arreborg Hansen svarede til 

sidstnævnte, at loven omfatter præcisering af forskellig stavemåde på tværs af 

kommunegrænser i de tilfælde, som er blevet besluttet i GD2 styregruppen. Dvs. 
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de såkaldte alle/allé vejnavne. I overensstemmelse med styregruppebeslutningen 

forudsættes øvrige forskellige stavemåder håndteret i datavaskopgaverne. 

 

Søren Reeberg (SDFE) supplerede med bemærkning om, at det er vigtigt at have 

forståelse for, at der er mange detaljer der skal på plads, og at det er nødvendigt, 

at der nu findes løsninger på udeståender.  

 

Pkt. 7 Evt. 

Næste styregruppemøde er d. 17. november 2016.  

 

 


