
 

 

  

    

 

 

 
Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet torsdag den 

3. september 2015 

 

Til stede 
Institution Navn Titel 
Geodatastyrelsen Søren Reeberg Nielsen (SRN) Vicedirektør 
Geodatastyrelsen Brian Arreborg Hansen (BRAHA)Områdechef 
Geodatastyrelsen Else-Marie Ulvsgaard (EMU) Programleder 
Geodatastyrelsen  Suzanne Dael (SUSLA) Områdechef  
Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef 
CPR-/Social og Indenrigsmin. Carsten Grage (CG) Kontorchef 
Erhvervsstyrelsen Dan Lings (DL) Projektleder  
Danmarks Statistik                             Steen Eiberg Jørgensen (SEJ) Vicekontorchef 
KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 
KL Tine Gabers (TKG) Konsulent  
(Deltog som suppleant for Troels Garbe Rasmussen) 
 
I øvrigt deltog 
Geodatastyrelsen  Tanja Haagh Jensen (THJ) Fuldmægtig 
Geodatastyrelsen  Michael Michaelsen (MMI)            Chefkonsulent  
deltog under punkt 5 

 
Afbud 
KL Troels Garbe Rasmussen (TGR) Kontorchef  
SKAT  Susanne Thorhauge (ST) Kontorchef 
Geodatastyrelsen/Datafordeler  Mads Møldrup (MBM) Områdechef 
 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

2. Referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B) 

3. Ressortændringernes betydning for GD2 (O) 

4. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)    

5. Status for delprogrammets fremdrift (B)  

� Generel status 

� Tværgående kvalitetssikring af etablering af Dataleverancespecifikationer 

� Lovgivning 

Geodatasamarbejder 

J.nr.  

Ref.  

Den 7. september 2015 
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6. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet jf. bilag 2 og 3 (D)  

7. Næste møde 

8. Evt.  

 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Styregruppen godkendte dagsordenen.  

 

2. Referat fra sidste styregruppemøde (B) 

Styregruppen godkendte referatet.  

 

3. Ressortændringernes betydning for GD2 (O) 

SRN redegjorde for ressortændringernes betydning for GD2 herunder at:  

� GST har overtaget ansvaret for GD2 (og GD1) delprogramledelse og 

projektledelsen for DAR og Supplerende adresser (SUP). I GSTs nye organisation 

er delprogramledelsen placeret under områdechef Brian Arreborg Hansen og 

projekterne DAR og SUP under områdechef Suzanne Dael. De to nye 

områdechefer indtræder derfor i styregruppen. 

� Ressortændringerne betyder, at GST har fået tilført ressourcer til opgaverne, men 

nøglepersoner på DAR og SUP er overgået til SKAT, hvilket giver en udfordring 

ift. videnstab i projekterne. Det er aftalt med SKAT, at projekterne vil kunne 

trække på ressourcer til de to projekter frem til 1. januar 2016.  

� Der er væsentlige transaktionsomkostninger forbundet med ressortændringer 

både ifm. flytning og ift. lovarbejdet, hvor der på grund af ressort-ændringerne 

også skal laves en adresselov. GST arbejder på at begrænse tempotabet. 

 

EMU bemærkede i øvrigt, at den bemyndigelsesaftale Kombit har ift. at drive og 

videreudvikle BBR, som også inkluderer DAR, er under revision mhp. at adskille 

adresserne fra BBR.  

 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.  

 

TKG udtrykte bekymring ift. ressourcesituationen i DAR, SUP og delprogramledelsen, 

men var glad for, at der fra GSTs side er fokus på at finde en løsning.  
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4. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

Intet nyt til dette punkt, idet der ikke har været afholdt grunddatabestyrelsesmøde siden 

sidste styregruppemøde. Næste møde i Grunddatabestyrelsen er 10. september. 

 

5. Status for delprogrammets fremdrift (B) 

Generel status 

EMU orienterede om fremdriften i delprogrammet og fremhævede, at der er god 

fremdrift og GD2 følger planen, men at der grundet ressortændringerne er stort pres på 

de tilbageværende personer i GD2. Der har været udfordringer med den tværgående 

kvalitetssikring ifm. etablering af DLSerne. Det har i den forbindelse været nødvendigt at 

justere tidsplanen. Den overordnede deadline for leverancen 2. oktober er dog fastholdt. 

 

EMU gennemgik herefter status på fremdrift i milepælsplanen og i de enkelte projekter. 

CVR og SKAT er stadig i gul, da der fortsat ikke foreligger en afstemt løsningsbeskrivelse 

hos SKAT, og CVR ikke kan starte udvikling pga. manglende opdatering af testdata hos 

SKAT. Møde mellem programledelsen og SKAT vedr. SKATs løsning er udskudt fra den 

13. august til den 24. september. Lovgivningsprojektet er i rød, da tidsplanen for projektet 

skal revideres.  

 

PSM bemærkede, at Netcompany var valgt som leverandør til både DAR og BBR. Han 

spurgte i øvrigt til, hvornår CPRvej lukkes, da det tidligere er meldt ud til kommunerne, 

at CPR vej lukker omkring 2015. CG meddelte, at han ville tage sig af kommunikationen 

til kommunerne vedr. dette.  

 

JRO ønskede at vide, hvornår det er kritisk at SKAT har lagt sig fast på en løsning. EMU 

redegjorde for, at CVR skal kende SKATs løsningsarkitektur inden CVR starter udvikling 

af deres løsning ved årsskiftet.  

 

Tværgående kvalitetssikring af etablering af Dataleverancespecifikationer 

MMI redegjorde for den tværgående kvalitetssikring af etablering af 

Dataleverancespecifikationer.  Der er fremdrift i arbejdet som dog vanskeliggøres af 

forskellige stilarter i udarbejdelsen af DLS.  

 

I forlængelse af status blev mulige udeståender drøftet, herunder behov for et 

myndighedsregister. Registrene udvikler pt. deres egne myndighedsregistre, men i en 
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eventuel version to af grunddataprogrammet vil det være hensigtsmæssig med et fælles 

register.  

MMI oplyste, at der ville blive samlet op og fulgt op på udeståender, der ikke bliver løst i 

forbindelse med kvalitetssikringen.   

 

Lovgivning 

BRAHA redegjorde for status på lovprojektet: GST har i forbindelse med 

ressortomlægningen overtaget ressortansvaret for samleloven og samtidig fået den ekstra 

opgave at udskille adresseloven fra BBR-loven. Det er ikke realistisk, at dette kan nås til 

november 2015. Det er hensigten at holde momentum i arbejdet og samtidig vurdere 

hvornår i 2016 loven kan fremsættes. 

 

Styregruppen tog fremdriften i delprogrammet til efterretning. 

 

6. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (D) 

EMU orienterede om GD2’s aktuelle emner, og risici herunder:  

- Nøglepersoner er ikke rådighed efter ressortfordelingen  

- SKAT har ikke en færdig løsningsbeskrivelse 

- Risiko for at testdata ikke er til stede rettidigt  

 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

7. Næste møde  

Næste møde forventes afholdt tirsdag den 27. oktober 2015 i Geodatastyrelsens lokaler på 

Rentemestervej 8.  

 

8. Eventuelt.  

PSM spurgte til, hvad Digitaliseringsstyrelsen forventer ”Grunddata 2.0” vil indeholde, og 

efterspurgte en parkeringsplads for samordning på området, når Grunddataprogrammet 

lukker i 2017. JRO kommenterede, at den næste digitaliseringsstrategi fortsat drøftes og 

det er i det regi at et nyt grunddataprogram ville blive overvejet.  

 

 


