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Referat af møde i styregruppen for Adresseprogramme t, tirsdag den 19. maj 2015 kl. 
12.45 – 14.45 
 
 
Til stede 
Institution Navn Titel 
Ministeriet for By, Bolig og Landd. Søren Rude, formand (SRU) Kontorchef 
Ministeriet for By, Bolig og Landd. Else-Marie Ulvsgaard (EMU) Programleder 
Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef  
Geodatastyrelsen  Morten Nordahl Møller(MNM) Områdechef  
KL Tine Gabers (TKG) Konsulent  
(Deltog som suppleant for Marie Louise Madsen) 
CPR-/Økonomi- og Indenrigsmin. Carsten Grage (CG) Kontorchef 
Danmarks Statistik                          Steen Eiberg Jørgensen (SEJ) Vicekontorchef 
KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 
 
 
I øvrigt deltog  
Ministeriet for By, Bolig og Landd. Tanja Haagh Jensen (THJ) Fuldmægtig 
Ministeriet for By, Bolig og Landd.   Michael Michaelsen (MMI)           Chefkonsulent  
deltog under punkt 4 
Ministeriet for By, Bolig og Landd. Morten Lind (MLI) Chefkonsulent 
deltog under punkt 4 
 
 
Afbud 
KL Marie Louise Madsen (MLM) Kontorchef  
SKAT  Susanne Thorhauge (ST) Kontorchef 
Geodatastyrelsen/Datafordeler  Mads Møldrup (MBM) Områdechef 
Erhvervsstyrelsen Dan Lings (DL) Projektleder  
 
 
 
 
Dagsorden 

  NOTAT 
          
 Dato: 22. maj 2015  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3566  
 Sagsbehandler: THJ 
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1. Godkendelse af dagsorden (B) 
2. Referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B)  
3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)   
4. Status for delprogrammets fremdrift  

� Ændringer i milepælsplan v2.1 jf. bilag 2 (B) 
� Det fælles testarbejde (O) 
� Lovgivning (O) 

5. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet jf. bilag 3 og 4 (D)  
6. Risikobillede i forhold til datafordelerens korrektionsplan jf. bilag 5 og 6 (D) 
7. Opdateret delprogramdokumentation:  

� Programstyringsdokument – bilag 1 jf. bilag 7 & 8 (B) 
� Målarkitektur jf. bilag 9 & 10 (B) 

8. Placering af ansvar for sammenstillede services jf. bilag 11 (B) 
9. Næste møde  

� 25. juni 2015 kl. 12.30-14.30 
10. Evt.  

 
 

Referat: 

SRU indledte mødet med at byde Steen Eiberg Jørgensen fra Danmarks Statistik velkommen i 

styregruppen.  

 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Referat fra sidste styregruppemøde (B) 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

Bestyrelsen har fokuseret på GD7s korrektionsplan. Emnet blev nærmere berørt under 

punkt 4.  

 

4. Status for delprogrammets fremdrift  

EMU redegjorde for den generelle status for delprogrammet:  

� Der er arbejdet med at afklare og finde løsninger ift. registerprojekternes leverancer 

til Datafordeleren har været omfattende. Forslag til korrektionsplan for 

Datafordeleren rummer fortsat udfordringer som skal håndteres for at GD1 & GD2 

tidsplaner bliver  konsistente i forhold til GD7’s og GD8’s tidsplaner. 
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� Grundet prioritering af opgaverne har det ikke været muligt at færdiggøre 

teststrategien og den fælles testplan.   

� De enkelte institutioner har arbejdet med input til samlet BC for GDP.  

� GD1/GD2 registerprojekterne har kvalitetssikret de forretningsmæssige behov for 

services og hændelser i de tværgående forretningsprocesser. 

� Der er afholdt temamøde om services og hændelser i GD1 & GD2. 

 

SRU gengav Leif Hernøs redegørelse af Datafordelerens udkast til korrektionsplan fra 

formiddagens GD1 styregruppemøde. Milepælene for levering af DLS 

(dataleverancespecifikation) den 2. oktober fastholdes. Der planlægges med en buffer til 

kvalitets- og realitetstjek fra den 2. oktober frem til 30. oktober. KMD har desuden indlagt 

en periode i november, hvor der er mulighed for at indmelde mindre ændringer. Den 

samlede forsinkelse bliver 4 måneder. Det betyder, at paralleldriften kan begynde 1. maj 

2017. Hvis bestyrelsen beslutter den fremsatte korrektionsplan fredag den 22. maj, skal 

der foretages ny replanlægning af GD1 og GD2s implementeringsplaner i mindre skala. 

Udgangspunktet er, at der er tale om en parallelforskydning. Der bliver dog en 

planlægningsøvelse ift. test.  

 

TKG spurgte til, hvornår en replanlægning forventes at finde sted. SRU svarede, at 

udgangspunktet er, at vi nu fortsætter arbejdet efter vores nuværende 

implementeringsplaner med fokus på DLS, og så går vi i gang med at koordinere 

korrektionplan og implementeringsplanerne. Logisk set skal GD2´s implementeringsplan 

opdateres inden det er muligt at opdatere grunddataprogrammets  masterplan.  

 

EMU præsenterede status på delprogrammets hovedtidsplan. Den første 

delprogrammilepæl ”Idriftssættelse af DAR 0.9” er passeret. Udskillelsen af adresserne 

fra BBR til DAR 0.9 er gået godt, og AWS4 fungerer nu som distributionskanal for 

adresserne til BBR. Til GD8s milepæl 2 ” Governance omkring sikkerhedsmodel fastlagt” 

må det bemærkes, at sikkerhedsmodellen anbefaler, at vores kommende kommunale 

brugere skal bruge den kommunale brugeradministration inkl. forretningslogik som pt. 

ikke er afstemt tidsmæssigt ift.Kombits planer og GD2 implementeringsplan. Emnet er 

rejst på GD2 emne-liste. Det er Kombits intention, at GD1/GD2 registrene kan anvende 

brugerstyringsløsningen pr. 1/1-2016. Kombit melder tilbage på dette. 

 

EMU redegjorde derudover for status for de enkelte registerprojekter i GD2. Alle 
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projekter er i grøn på nær CVR og SKAT. ERST oplyste, at det ser ud til at anvendelse 

af den planlagte work-around bremses af, at SKAT ikke har opdaterede test-data. 

Findes der ikke en løsning snarest eskaleres problemstillingen til PK. Hos SKAT udestår 

en løsningsbeskrivelse. 

 

Ændringer i milepælsplan v2.1 (B)  

EMU gennemgik derefter ændringsanmodninger til GD2’s milepælsplan. DAR har 

anmodet om udskydelse af indgåelse af kontrakt med leverandør fra den 8. juli til den 

25. august. Styregruppen tog ændringen til efterretning.  

 

Det fælles testarbejde (O) 

MMI orienterede om det fælles testarbejde, der skal udføres i GD1 og GD2. 

Registerprojekterne i GD1 og GD2 er positive overfor det fælles testarbejde, som skal 

sikre at tingene hænger sammen på tværs. Testprojektet har i samarbejde med 

registrene igangsat en forretningsmæssig kvalitetssikring af udstillingsmodeller og DAF-

tjenester. Disse kvalitetssikringsaktivister skal gennemføres inden projekterne afleverer 

DLS den 2.oktober.  

 

SRU refererede fra GD1s styregruppemødet, hvor antallet af testmiljøer var blevet 

drøftet. Styregruppen har tidligere godkendt en indstilling fra GD1/GD2 om, at der er 

behov for 6 testmiljøer, jf. styregruppens beslutning af 26. juni 2014 (se evt. 

kravbilagspakkens bilag 151). Iht. GD7 kontrakten med KMD vil der imidlertid kun være 

et enkelt kundetestmiljø til rådighed. Dette udfordrer forudsætningerne for testarbejdet i 

GD1 og GD2 og vil kunne forlænge testperioden, fordi der udelukkende kan testes 

sekventielt. GD7 vil hurtigst muligt at undersøge muligheder og omkostninger ved at 

etablere: 2, 4 og 6 testmiljøer mhp. at finde den bedst mulige løsning. 

 

Lovgivning (O) 

MLI gav en status på lov- og regelarbejdet med en oversigt over de lovområder, som er 

omfattet af GD1/GD2, og præsentation af tidsplanen med mindre tilpasninger. Projektet 

styrer nu mod en lovfremsættelse sidst i november 2015. Der er indsamlet lovbidrag og 

bemærkninger – både almene og specifikke. Lovprojektet har planlagt et fælles 

infomøde for projektforum den 10. juni. MLI understregede, at det var vigtigt, at DIGST 

                                                           
1
 http://grunddata-ejendom-adresse.dk/kravbilag 
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deltager i informationsmødet om lovændringerne, mhp. at GDS kan udarbejde et 

beredskab mht. generelle spørgsmål vedrørende GDP.  

Styregruppen vil få en orientering om indholdet i lovforslaget på næste møde den 25. 

juni. Forelæggelse af endeligt udkast til lovforslag for ministeren for by, bolig og 

landdistrikter med henblik på iværksættelse af ekstern høring er planlagt til 21. august. 

 

TKG spurgte til, om udkast til lovændringer udsendes før informationsmøde. MLI 

svarede, at der skal tages særskilte snakke med SKAT, landinspektørforeningen og KL 

om lovændringerne.  

 

5. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogr ammet (D) 

EMU orienterede om GD2’s aktuelle emner, og risici og redegjorde for igangsatte 

mitigerende handlinger. 

Emnet vedr. forsinket planlægning af arbejdspakker hos SKAT var blevet behandlet 

under punkt 3.  

 

Mht. om registrene kan meldes ind i Kombit sikkerhedsløsning har der været dialog med 

Kombit. Jf. punkt 4 er Kombit ved at se på sagen og GD1/GD2 vil modtage skrifteligt 

svar inden for en uge. 

  

Ift. konceptet vedr. hændelser mangler GD1/GD2 endelig bekræftelse fra DAF, om at de 

kan løfte GD1/GD2s forretningsmæssige behov.  PSM tilføjede, at det er særligt vigtigt, 

at man bliver enige om formatet for hændelser og adresserer, hvad der udløser en 

hændelse, og hvordan den ser ud.   

 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Risikobillede i forhold til datafordelerens korrekt ionsplan (D) 

EMU redegjorde for, at MBBL på baggrund af en forespørgsel fra GDB har indmeldt 

input til risikobilledet i forhold til den udgave af datafordeleren korrektionsplan, der forelå 

i første uge af maj. Når korrektionsplanen er vedtaget, vil det være nødvendigt at justere 

billedet i forhold til den plan der besluttes. Risikobilledet vurderes fortsat at være højt 

bl.a. fordi der ikke er buffere til at opfange tilbageløb. Nogle af risiciene er blevet 

håndteret i den version af korrektionsplanen, som forelægges grunddatabestyrelsen til 
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beslutning. Især er der taget hånd om problemstillingen ifm. leverancen af 

Dataleverancespecifikationen den 2. okt. 2015.  

 

TKG bemærkede, at KL mener det er vigtigt, at grunddatabestyrelsen er oplyst om 

risikobilledet og spurgte, om det indmeldte risikobillede bliver kommunikeret til 

grunddatabestyrelsen.  

JRO svarede, at grunddatabestyrelsen præsenteres for de risici, der er på programmets 

kritiske vej, og at programkoordination er forum for mere projektnære risici.  

 

PSM bemærkede, at man med den nye korrektionsplan har spist alle buffere. Han 

anbefalede, at man kiggede nærmere på en plan B, som beskriver hvad der sker, hvis 

programperioden rykkes.  

 

JRO tilføjede, at der skal udarbejdes en beredskabsplan, som beskriver hvad vi gør, hvis 

der sker forsinkelser. Det er en fælles opgave at lave en sådan plan. 

 

SRU bemærkede afslutningsvist 

- at det på et operationelt plan er afgørende, hvordan man i fællesskab agerer, 

når den første forsinkelse kommer, så konsekvenserne begrænses hurtigt og 

effektivt. 

- at når DAF-korrektionsplanen er besluttet og GD2´s implementeringsplan er 

tilpasset vil de risici, som forstsat eksisterer bliver indarbejdet i GD2´s 

risikoregister og håndteret som en del af det almindelige risikoarbejde i 

delprogrammet. 

 

7. Opdateret delprogramdokumentation 
 

Programstyringsdokument – bilag 1 (B) 

EMU redegjorde for processen for opdatering af programstyringsdokument, som har 

været i høring i projekterne og Projektforum.  

 

Styregruppen godkendte det reviderede programstyringsdokument version 1.3  

 

Målarkitektur (B)  

EMU redegjorde for processen for opdatering af målarkitekturen til version 1.9. 

Målarkitekturen v1.9 indeholder følgende ændringer:  
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• En opdatering af de anvendte sprogbrug og begreber  

• Referencer til den reviderede delaftale 2, som ligger til grund for Adresseprogrammet 

• Tilpasning til de godkendte løsningsarkitekturer for DAGI, DS (stednavne) og DAR 

• En tættere afklaring af delprogrammets scope i forhold til den kommende 

vejreferencemodel og adressegrundlaget på Grønland samt 

• En generel opdatering i forhold til udviklingen i Grunddataprogrammet og 

delprogrammerne 

 

JRO spurgte til, om der var substantielle ændringer ift. CPRvej. EMU oplyste, at der var 

tale om en præcisering i forhold til den tidligere beskrivelse og ingen indholdsmæssige 

ændringer. 

 

Styregruppen  godkendte den reviderede målarkitektur v1.9. 

 

8. Placering af ansvar for sammenstillede services (B)  

EMU redegjorde for, at programledelsen har identificeret de sammenstillede services ud 

fra målarkitekturen, og har givet et forslag til hvem, der skal tage ansvar for at håndtere 

de specifikke sammensatte services. Der har været en kort skriftlig høringsproces af 

forslaget i GD2 projektforum.  

 

MNM spurgte til, om der er en service, der håndterer adressepunkter uden for kystlinjens 

tilknytning til administrative inddelinger. Det har nemlig betydning for, hvad der skal med 

i DLSen for DAGI. EMU svarede, at programledelsen vil følge op på punktet. 

 

PSM spurgte til, om det var alle administrative inddelinger, der var tale om. EMU 

svarede, at der er tale om DAGI inddelinger.  

 

Styregruppen godkendt placeringen af ansvaret for de sammenstillede service. 

Der indhentes særskilt godkendelse fra CVR, som ikke deltog i mødet.  

 

9. Næste møde  

Næste møde er torsdag 25. juni 2015 kl. 12.30-14.30 

 

10. Evt.  

Det var intet til eventuelt. 


