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Bilag 1  25. februar 2013 
 

Referat af grunddatabestyrelsens møde den 25. februar 2013 

Deltagere: Jens Krieger Røyen (DIGST), Søren Reeberg Nielsen (GST), Søren 
Rude (MBBL), Henning Steensig (ESRT), Charlotte Münter (DMST), Ralf 
Klitgaard (KL), Peter Glargaard (ATP), Kiann Stenkjær Hein (suppleant for 
Andreas Berggren, SKM) Adam Lebech (ØIM), Morten Niels Jakobsen (JM).   
 
Bisiddere: Julie Caroline Preuthun (DIGST), David Graff Nielsen (DIGST), Tine 
Kromann Kapper (ERST), Arne Simonsen (GST).  
 
Fraværende: Lars Frelle-Petersen (DIGST), Andreas Berggren (SKM). 

Dagsorden 

1. Referat af bestyrelsesmødet den 24. januar 2013 (B) 

Referat godkendt uden bemærkninger 
 

2. Opfølgning på fremdrift i grunddataprogrammet (D) 

2 delaftaler er i gul.  
 
Delaftale 3 (GST): Søren Reeberg Nielsen (GST) bemærker, at det skyldes en 
usikkerhed om leverancen for justering af lovgivning på vandforvaltningsområdet.  
Delaftale 6: Henning Steensig (ERST) bemærker, at det skyldes 
kapacitetsproblemer hos KL/ KOMBIT. Ralf Klitgaard (KL) bekræfter dette og 
tilføjer, at der arbejdes på at løse problemstillingen.  
 

3. Datafordeleren, herunder udbudsgenstand og operatøraftale (B) 

Henning Steensig (ERST) bemærker, at processen for kvalitetssikring af materialet 
ikke er optimal, og opfordrer til at justere tidsplanen, så datamodel arbejdet er 
nået lidt længere inden udbud af datafordeleren. 
 
Søren Rude (MBBL) og Søren Reeberg Nielsen (GST) anerkender, at der er 
tidspres på Datafordeler projektet, men at det uanset tidsplanen vil være 
planlægning under usikkerhed. 
 
Peter Glargaard (ATP) bemærker, at det er afgørende at der etableres standarder 
for format og transmissionsprotokoller. Yderligere skal datamodellen bag 
Datafordeleren være robust, ellers bliver implementeringsomkostninger og 
reimplementeringsomkostningerne for høje for brugerne. Det efterlyses også at 
business casen forankres, så det er klart hvordan gevinsterne høstes.  
 



 
I forhold til operatørmodel, bemærker Peter Glargaard (ATP), at det er afgørende 
at der i aftalen mellem Digitaliseringsstyrelsen og GST udarbejdes en serviceaftale, 
således at de myndigheder der tilslutter sig Datafordeleren, kender 
serviceniveauer, rapportering, prissætning, fejlhåndtering og eskalationsprincipper, 
releaseplan, driftsforhold mv.. 
 
Henning Steensig (ERST) bemærker vedr. operatøraftalen, at det tages til 
efterretning, at Digitaliseringsstyrelsen beslutter hvem der laves operatøraftale 
med.  
 
Der var generel enighed om vigtigheden i at beskrive ansvarsfordeling mv. tydeligt 
i forbindelse med operatøraftalen.  
 
Punktet godkendes med følgende justeringer: 
Udbudsmaterialet drøftes på styregruppemøde for Datafordeleren på baggrund af 
bemærkninger fra høringen ultimo marts/ primo april. Det besluttes her, om der 
er behov for at revidere tidsplanen.  
 

4. Fælles datamodel for grunddata og midler hertil (B) 

Enighed om at projektet er vigtigt for grunddata-programmet. Det blev godkendt 
at de afsatte midler frigives til projektet. Valg af værktøj genfremsendes til 
beslutning i styregruppen for datamodel. 
 
Peter Glargaard (ATP) bemærker, at det er afgørende at brugere af løsningen er 
repræsenteret. ATP deltager gerne i arbejdet.  
 
Det blev besluttet at ATP indtræder i STG for Datafordeleren og Fælles 
datamodel. Peter Glargaard melder rette person ind til grunddatasekretariatet. 
  
5. Effektiv grundregistrering af personer (O) 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Adam Lebech (ØIM) bemærkede, at tidsplanen for personregistreringsanalysen er 
presset, og at der burde være afsat mere tid til kvalitetssikring af udbudsmaterialet. 
 
6. Status for projekt programstyring og ledelsesudvikling (D) 

JM, KL og GST havde tekstnære bemærkninger til visionen. Desuden bemærkede 
Henning Steensig (ERST) at det vil være en fordel at benytte de formuleringer, 
der allerede er aftalt.  
 
Flere bemærkede, at det er vigtigt at finde et fornuftigt system for afrapportering, 
så det belaster projekterne mindst muligt.  
 
Søren Rude (MBBL) bemærkede, at det er nødvendigt med præcise og 
operationelle retningslinjer for den økonomiske rapportering, således at det er helt 



 
klart hvilke budgetter, der skal følges op på, og hvordan det skal ske. Det gælder 
især ift. de delprogrammer, hvor budgettet er fordelt på flere ministerier. Søren 
Reeberg (GST) og Henning Steensig (ERST) var enig heri. 
 
 
7. Status for igangværende analyser (O) 

Orienteringen tages til efterretning med bemærkning om at analyserne rapporterer 
når det er relevant (ad hoc frem for hvert andet møde). 
 
8. Kommende grunddata og nye analyser (B) 

Ralf Klitgaard (KL) bemærker, at det er vanskeligt at prioritere hvilke analyser 
bestyrelsen godkender, når der ikke er klare kriterier og metoder for forelæggelse 
af nye analyser/ grunddata.  
 
Grunddata på sundhedsområdet blev godkendt. Grunddata om veje og 
kreditstatus blev taget til efterretning. 
 
Det blev besluttet, at sekretariatet fremlægger forslag til metode og kriterier for 
inddragelse af nye grunddata på et kommende møde, hvor sagen om grunddata 
om myndigheder genfremlægges.  
 
9. Revideret budget (B) 

Foranalyse til myndighedsregister udgår. Budgettet godkendt. 
 
10. Kalender for grunddataprogrammet, foråret 2013 (O) 

Ingen bemærkninger. 
 
11. Foreløbig agenda for grunddatabestyrelsens møder i foråret 2013 (O)  

Ingen bemærkninger. 
 



 
 

Bilag 2  
 

 3. april 2013 

Ændret tidsplan for delaftale 3 vedr. vandløbsdata 

Problem 
I delaftale 3 vedr. vandløbsdata indgår, at der skal foreligge forslag til justering af 
lovgivning vedr. vandløbsdata til ØA2014. Arbejdet med forslag til justering af 
lovgivning kan dog først igangsættes, når det er afklaret hvilke data, der skal være 
grunddata på vandforvaltningsområdet. Denne beslutning forventes først at 
foreligge medio 2013. Derfor er det ikke muligt at have forslag til justering af 
lovgivning klar til ØA2014. 

Baggrund 
Som en del af delaftale 3 om fælles grunddata for vandforvaltning og 
klimatilpasning skal der foretages en udredning af, om den eksisterende lovgivning 
på området skal justeres i forbindelse med etablering af grunddata på 
vandløbsområdet. Udredningen af nødvendige juridiske tilpasninger har til formål 
at sikre, at grunddatasættet for vandløb og klimatilpasning kan lægges til grund for 
effektiv forvaltning af vandløb og søer på alle relevante områder. Dette kan have 
stor betydning på vandområdet, da grunddatasættet skal baseres på vandløbsdata i 
FOT (Det Fællesoffentlige Geografiske Administrationsgrundlag), som i dag 
registreres og ajourføres på frivillig basis. 

Løsning 
Det forventes, at der vil blive truffet beslutning angående hvilke data, der skal 
udgøre grunddata på vandforvaltningsområdet medio 2013. Herefter vil det være 
muligt at påbegynde udredningen af, om lovgivningen skal justeres. Det vurderes 
umiddelbart, at den tidsmæssige forskydning af den juridiske udredning ikke har 
konsekvenser for kommunernes arbejde eller for det igangværende 
vandplansarbejde.  
 
Det indstilles, at grunddatabestyrelsen godkender, at leverancen i delaftale 3 
”Forslag til justering af eksisterende lovgivning på vandløbsområdet” udsættes til 
levering til ØA2015. 

Procedure  
Sagen har været drøftet i styregruppen for delaftale 3 på mødet d. 22. marts 2013. 
 
Da en foreløbig kortlægning af eksisterende lovgivning udgør et væsentligt 
kriterium for udvælgelse af, hvilke data der bør indgå i grunddata, påbegyndes 
leverancen som en del af denne afklaring.  
 



 

Bilag 3 – Eftersendes  2. april 2013 
 

 



 
 

Bilag 4  3. april2013 
 

Programstyring  

Problem 
På grunddatabestyrelsens møde den 20. december 2012 blev det besluttet at 
igangsætte et projekt i grunddatasekretariatet med fokus på programstyring. Der 
foreligger nu udkast til en række hoveddokumenter til drøftelse i bestyrelsen. 

Baggrund 
Hensigten med projektet om programstyring er at skabe en effektiv og funktionel 
styringsstruktur, som understøtter grunddataprogrammets delaftaler bedst muligt. 
Arbejdet baserer sig på metoden fra Managing Succesful Programmes (MSP) og 
anvender, så vidt det er muligt, modeller og værktøjer fra den fællesstatslige it-
projektmodel.  
 
Dele af materialet skal indgå i Statens IT-projektråds risikovurdering af det 
samlede grunddataprogram i slutningen af maj 2013.  

Løsning 
Af bilag 4a fremgår en beskrivelse af processen frem mod udarbejdelse af 
materialet samt formålsbeskrivelser af dokumenterne. På nuværende tidspunkt 
foreligger følgende dokumenter klar til drøftelse i grunddatabestyrelsen: 

• Vision (bilag 4b) 
• Blueprint (bilag 4c) 
• Benefit map (bilag 4d) 
• Projektoversigt (bilag 4e) 

 
Det indstilles, at grunddatabestyrelsen drøfter udkast til vision, blueprint, benefit 
map og projektoversigt med henblik på godkendelse på bestyrelsens møde den 6. 
maj. 

Procedure 
Materiale til IT-projektrådet forelægges grunddatabestyrelsen på mødet den 6. 
maj. 
 
De produkter, der er udviklet i forbindelse med projektet om programstyring, er 
resultatet af en iterativ proces mellem grunddatasekretariatet, repræsentanterne fra 
grunddataprogrammets implementeringsprojekter og andre interessenter. 



 
 

Bilag 4a  3. april 2013 
 
 

Rapportering af produkter fra projektet om programstyring 

Baggrund 
På grunddatabestyrelsens møde den 20. december 2012 blev det besluttet at 
påbegynde et projekt om programstyring i grunddataprogrammet. Hensigten var 
at skabe en effektiv og funktionel styringsstruktur, som skal understøtte 
grunddataprogrammets delprogrammer bedst muligt. Arbejdet baserer sig på 
metoden fra Managing Succesful Programmes og anvender, så vidt det er muligt, 
modeller og værktøjer fra den fællesstatslige it-projektmodel.  
 
Projektet varetages af grunddatasekretariatet assisteret af konsulenter fra Peak 
Consulting. Derudover har projektet også tilknyttet en repræsentant fra 
Ministeriernes Projektkontor, som bidrager med ekspertviden inden for 
programstyring. Arbejdet blev påbegyndt i januar og slutter i maj 2013, hvor det 
endelige materiale skal forelægges for IT-projektrådet til brug for 
risikovurderingen af grunddataprogrammet ultimo maj. 

Materialer til IT-projektrådet 

På nuværende tidspunkt foreligger følgende produkter til IT-projektrådet i udkast:  
• Vision (bilag 4b) 
• Blueprint (bilag 4c) 
• Benefit map (bilag 4d) 
• Projektoversigt (bilag 4e) 

 
Alle produkter er udviklet, så de beskriver den aggregerede situation, der gør sig 
gældende for det samlede program. De opsummerer således ikke eksisterende 
delprogrammer i detaljen, men anskuer dem i stedet på et overordnet niveau. 
  
I dette notat følger en kort forklaring af de enkelte produkter og deres tilblivelse 
samt en beskrivelse af den videre proces i programstyringsprojektet frem mod 
risikovurderingen i IT-projektrådet. 

Processen for udviklingen af programstyringsprojekt ets produkter 
De produkter, der er udviklet i forbindelse med projektet om programstyring, er 
resultatet af en iterativ proces mellem grunddatasekretariatet, repræsentanterne fra 
grunddataprogrammets implementeringsprojekter og andre interessenter. 
Blueprint og benefit map er udviklet på baggrund af fire workshops faciliteret af 
Peak Consulting, mens visionen for grunddataprogrammet er udviklet på 
baggrund af eksisterende materiale om programmet. Projektoversigten er 
udformet på baggrund af indmeldinger fra delprogrammerne. Alle materialer har 



 
derefter været udsendt til skriftlig kommentering blandt parterne i 
grunddatabestyrelsen med henblik på kvalificering.    
 
De primære kræfter i projektet har således været at finde blandt 
grunddataprogrammets eksisterende partnere med repræsentanter fra 
delprogrammerne. På de to workshops, der omhandlede benefit map og 
gevinstrealiseringsplan, var der dog også repræsenteret nogle forskellige brugere af 
grunddata. Brugerrepræsentanterne var indstillet af grunddataprogrammets 
delprogrammer og deltog med henblik på at kvalitetssikre forståelsen af, hvordan 
programmets gevinster realiseres bedst muligt. Nedenstående tabel giver et 
overblik over deltagerne på de forskellige workshops. 
  
Fokus for workshop Dato  Deltagere 

Blueprint 18. januar  Geodatastyrelsen 
Erhvervsstyrelsen 
SKAT 
Digitaliseringsstyrelsen 

Blueprint 29. januar  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
Geodatastyrelsen 
Erhvervsstyrelsen 
SKAT 
Digitaliseringsstyrelsen 

Benefit map 14. februar  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
Geodatastyrelsen 
Erhvervsstyrelsen 
SKAT 
KL 
LIFA (landinspektører) 
Post Danmark 
Finansrådet 
Digitaliseringsstyrelsen 

Gevinstrealiseringsplan 7. marts  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
Geodatastyrelsen 
Erhvervsstyrelsen 
SKAT 
KL 
LIFA (landinspektører) 
Post Danmark 
Gribskov Kommune 
Finansrådet 
Digitaliseringsstyrelsen 



 
Produktbeskrivelser 

Vision (bilag 4b) 

Til brug for grunddataprogrammet er der fremsat en overordnet vision. Den har 
til formål at sikre en fælles forståelse af situationen, når grunddataprogrammet er 
gennemført med succes. Den ”maler” således et pænt billede af fremtiden, som 
retfærdiggør investeringen i grunddata. Den beskriver kun målet, ikke rejsen 
derhen.  
 
Visionen udgør et vigtigt kommunikationsredskab og skal fungere som 
grunddataprogrammets pejlemærke. Den skal vise, at de forandringer, 
programmet skaber, er nødvendige, og bidrager derigennem til at sikre opbakning 
fra vigtige interessenter eksternt såvel som internt. Derudover skal visionen sikre, 
at der lægges en fælles retning for alle initiativer i grunddataprogrammet og 
bidrager til at afgrænse programmet i omfang. 
 
I praksis er visionen opbygget med et overordnet slogan, der opsummerer 
grunddataprogrammet i en enkelt sætning. Herefter følger en kort beskrivelse af 
hovedgevinsterne ved grunddataprogrammet. Visionen er et statisk dokument, der 
udgør den overordnede ramme for programmets retning, og bør derfor ikke 
ændre sig i programmets levetid. 

Blueprint (bilag 4c) 

Hensigten med blueprintet er at beskrive, hvad der samlet set vil være leveret fra 
projekterne, når grunddataprogrammet er fuldt implementeret. Blueprintet skal 
påvise, at grunddataprogrammets vision kan realiseres, og at de ønskede gevinster 
kan realiseres frem mod 2020. 
 
Det beskriver, hvordan der arbejdes med grunddata, når programmet er 
implementeret. Det viser omfanget af grunddataprogrammets samlede leverancer 
og bidrager til at afgrænse programmet. Det sikrer sammenhæng på tværs af 
eksisterende delprogrammer. Blueprintet giver således basis for at identificere 
gevinster og nødvendige projekter. Alle nye projekter, der påbegyndes i regi af 
grunddataprogrammet, skal således kunne redegøre for hvilke dele af blueprintet, 
deres leverancer bidrager til. Dette skal hjælpe til at sikre, at den samme leverance 
ikke udvikles parallelt i flere projekter, og at nødvendige leverancer ikke falder 
”mellem” de aftalte projekter. 
 
Blueprintet forudsætter, at alle projekter og delprogrammer i 
grunddataprogrammet er gennemført med succes. På baggrund af situationen i 
dag (2013) beskriver det, hvordan situationen er i 2020. Det er således 
udelukkende slutdestinationen, der beskrives i blueprintet, ikke rejsen derhen. 
Rejsen beskrives og styres via programplanen (der er under udarbejdelse). 
Blueprintet er et ”levende” dokument, der opdateres løbende, som der opnås ny 
viden omkring gevinster og forudsætninger herfor i grunddataprogrammet. 



 
Benefit map (bilag 4d) 

Formålet med grunddataprogrammets benefit map er at skabe overblik over de 
gevinster, programmet skal realisere. Det beskriver gevinsterne sekventielt: 

→ fra de hovedleverancer, grunddataprogrammets delprogrammer leverer 
→ over de nødvendige forandringer, der herefter skal ske 
→ til de gevinster og hovedgevinster, programmet skal realisere 
→ og slutter med hovedgevinsternes bidrag til grunddataprogrammets 

overordnede vision. 
 
Grunddataprogrammets benefit map viser, hvad der skal til for at sikre, at 
programmet leverer de gevinster, som er aftalt. Det sætter fokus på kritiske 
forudsætninger og viser sammenhængene mellem forskellige gevinster. 
 
I praksis er grunddataprogrammets benefit map udarbejdet som et pilediagram, 
der med forbindelseslinjer beskriver, hvordan et givent trin i 
gevinstrealiseringsprocessen bidrager til det næste. Figuren opererer med fem trin, 
der er ordnet hierarkisk efter abstraktionsniveau. De er: hovedleverancer, 
forandring, gevinster, hovedgevinster og vision. Grunddataprogrammets benefit 
map er et ”levende” dokument, der opdateres løbende med ny viden om gevinster 
og forudsætninger herfor i grunddataprogrammet. 

Projektoversigt (bilag 4e) 

Projektoversigten har til formål at give et samlet billede af igangværende projekter 
i programmet i relation til delprogrammer, digitaliseringsstrategien og andre 
beslutninger. Samtidig giver oversigten en fælles betegnelse for de enkelte 
projekter. Det har i udformningen af oversigten været nødvendigt at foretage 
nogle begrebsafklaringer: 

• Grunddataprogrammet: samlingen af de offentlige initiativer, der udmønter 
regeringens og KL’s aftale i oktober 2012 om ”Gode grunddata til alle”. 
Forkortelse: GDP  

• Delaftale: aftale, som indgår i grunddataprogrammet og fastlægger, hvordan 
programmet skal udmøntes inden for et nærmere angivet datadomæne, og 
hvilket ansvar de involverede offentlige myndigheder har. 

• Delprogram: samling og organisering af aktiviteter, der skal udføres af de 
involverede myndigheder for at udmønte en delaftale eller en tilsvarende 
beslutning om grunddata inden for et bestemt datadomæne og 
virkeliggøre de beskrevne mål. Forkortelse: GDn hvor ”n” er 
delprogrammets nummer.  

• Projekt: samling og selvstændig organisering af beslægtede aktiviteter, som 
indgår i en delaftale/delprogram, og som ofte er placeret i en enkelt 
myndighed.  

 
Oversigten vil løbende blive opdateret, når der kommer nye projekter til og 
afsluttes. 



 
Den videre proces frem mod risikovurdering i IT-pro jektrådet 
Vision, blueprint, benefit map og projektoversigt indgår alle i det samlede 
materiale, der skal afleveres til IT-projektrådet i forbindelse med risikovurdering 
af grunddataprogrammet. Derudover indgår der også en række andre produkter, 
som skal udvikles og færdiggøres i næste fase af programstyringsprojektet. De 
færdigudviklede produkter fra programstyrings- og ledelsesudviklingsprojektet 
forelægges for grunddatabestyrelsen til godkendelse efter nedenstående tidsplan. 
 
Dato Produkter til forelæggelse 

11. april Vision 
Blueprint 
Benefit map 
Projektoversigt 
(overstående genfremlægges på mødet den 6. maj) 

6. maj Gevinstbeskrivelser 
Opdateret programplan, herunder grafisk illustration af afhængigheder 
Opdateret risikoanalyse 
Opdateret interessentanalyse 
Rollebeskrivelser 
Beskrivelse af governance 
Præsentation af samlet business case og budget 

Øvrige udviklede produkter i projektet 
I projekt om programstyring og ledelsesudvikling er der også udviklet en række 
produkter, der ikke indgår i leverancen til IT-projektrådet, men som skal sikre 
bedre styring på tværs af programmet og understøtte projekterne og 
delprogrammerne i deres daglige styring af tidsplaner, afhængigheder, ændringer 
og risici. De udviklede produkter er i dag ikke indeholdt i statens it-projektmodel. 
Dette gælder følgende produkter: 

• Skabeloner og vejledninger for tidsplaner for projekter, delprogrammer og 
det samlede grunddataprogrammet 

• Skabelon og vejledninger for risikoanalyse for delprogrammer og det 
samlede grunddataprogram 

• Skabeloner og vejledninger for ændringsstyring for delprogrammer og det 
samlede grunddataprogram 

• Opdateret statusrapporteringsskabelon. 
 
Plan for udrulning af produkterne 

Grundet det nuværende høje aktivitetsniveau i alle programmets delprogrammer, 
er udrulningen af disse produkter planlagt til efter sommerferien 2013. 
Udrulningen vil bestå i, at alle programmets projektledere og koordinatorer 
inviteres til en dag i Digitaliseringsstyrelsen, hvor produkterne præsenteres, og der 
gives mulighed for en første indtastning i skabelonerne. Herefter forventes det, at 
delprogrammerne på først kommende bestyrelsesmøde skal afrapportere i de nye 
produkter. Rammerne for rapporteringen beskrives i dokumentet ”Beskrivelse af 



 
governance”, der forelægges bestyrelsen på mødet den 6. maj 2013. Produkterne 
er på nuværende tidspunkt til rådighed for programmets projekter og 
delprogrammer, i fald at der er behov for dem. 

Ønsker til leverancer fra programmet 
Ved de afholdte workshops i projektet om programstyring har der været en række 
input fra deltagerne til elementer, der i dag ikke indgår i aftalen om 
grunddataprogrammet. Dette gælder særligt følgende: 

• Lovgivning: 
• Opdateret lovgivning på tværs af ministerier 
• Lovgivning skal være harmoniseret med grunddata 
• Ny lovgivning skal vurderes ift. grunddata før vedtagelse 
• Grunddatamyndighederne skal være naturlige medspillere i 

lovgivningsprocessen 
• Feedback omkring kvalitetsproblemer: 

• Ét sted for brugerne at henvende sig ved fejl i data 
• Automatisk viderefordeling til rette registermyndighed ved fejl i 

data 
• Organisering omkring grunddata efter programmets afslutning til at 

opsamle/dele viden om data og nye behov. 
 

 



 
 

Bilag 4b  3. april 2013 
 

Udkast til vision for grunddataprogrammet 

Udkast til visionen har været drøftet på bestyrelsens møde den 25. februar 2013 
og har været udsendt til parterne i bestyrelsen til kommentering. På baggrund af 
kommentarer er visionen nu revideret:  

Grunddata – Danmarks digitale råstof 
Grunddataprogrammet sikrer fuldstændige og korrekte grunddata, der 
opdateres ét sted og anvendes af alle.  

 
Grunddata distribueres effektivt og sikkert til myndigheder og 
virksomheder.  
 
Grunddataprogrammet bidrager hermed til effektivisering, bedre 
sagsbehandling i den offentlige sektor samt øget vækst og produktivitet i 
den private sektor. 
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 Udkast til blueprint 
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1. Blueprintets formål og anvendelse 

Hensigten med blueprintet er at beskrive, hvordan man arbejder med grunddata i 2020 og 
dermed, hvad der samlet set vil være leveret fra projekterne i grunddataprogrammet, når 
programmet er fuldt implementeret. Blueprintet skal påvise, at grunddataprogrammets 
vision kan realiseres, og at de ønskede gevinster kan realiseres frem mod 2020. 
 
Blueprintet viser omfanget af grunddataprogrammets samlede leverancer og bidrager til at 
afgrænse grunddataprogrammet. Det sikrer sammenhæng på tværs af eksisterende 
delaftaler og delprogrammer. Blueprintet giver således basis for at identificere gevinster 
og nødvendige projekter. Alle nye projekter, der påbegyndes i regi af 
grunddataprogrammet, skal således kunne redegøre for hvilke dele af blueprintet, deres 
leverancer bidrager til. Dette skal hjælpe til at sikre, at der ikke sker dobbeltudvikling på 
tværs af projekterne. 
 
Blueprintet forudsætter, at alle projekter og delprogrammer i grunddataprogrammet er 
gennemført med succes. På baggrund af situationen i dag (2013) beskriver det, hvordan 
situationen er i 2020. Det er således udelukkende slutdestinationen, der beskrives i 
blueprintet, ikke rejsen derhen. Rejsen beskrives og styres via programplanen (under 
udarbejdelse). Blueprintet er et ”levende” dokument, der opdateres løbende, som der 
opnås ny viden omkring gevinster og forudsætninger herfor i grunddataprogrammet. 

2. Interessenternes verden i 2020 

De følgende afsnit beskriver, hvordan væsentlige interessenters situation vil være ændret i 
2020 som følge af en vellykket implementering af grunddataprogrammet. Interessenterne 
er opdelt i følgende grupper: 

• Registermyndigheder 
• Offentlige brugere 
• Virksomheder 
• Borgere 

 
Hovedvægten ligger på de første tre grupper, da grunddataprogrammet ikke er målrettet 
borgerne direkte. Borgerne er alligevel medtaget, da de også vil blive berørt. 

Fælles for interessenterne 
Grunddataprogrammet adresserer en række forhold, der vil berøre alle de nævnte 
interessentgrupper.  
 
Når programmet lukker, vil der være en fælles definition af begrebet grunddata samt 
hvilke data, der på det pågældende tidspunkt er grunddata. Der vil i 2020 eksistere en 
fælles datamodel med entydige definitioner samt forslag til eventuelle potentielle 
grunddataområder. Governance for grunddata, som beskriver data- og 



 
forvaltningsansvar, er besluttet og etableret, hvilket bl.a. betyder, at grunddata distribueres 
via en fælles distributionsløsning og på fælles vilkår. Som en del af de fælles vilkår vil der 
være fri adgang til data (dog med undtagelse af nogle data, fx personhenførbare data). Det 
betyder, at der åbnes op for nye muligheder for at sammenstille data, og dermed for øget 
anvendelse og nye forretningsmuligheder. 
 
Samlet set betyder det, at entydigt definerede grunddata af høj kvalitet vil stå til rådighed 
for andre myndigheder samt private virksomheder via en fælles distributionskanal og 
fælles aftalegrundlag, når grunddataprogrammet er fuldt implementeret. 
 

 

Registermyndighederne i 2020 
I 2020 vil mange opgaver i forbindelse med administration af aftaler samt salg og 
distribution af data vil være bortfaldet. Grunddata vil blive distribueret via en fælles 
distributionsløsning (datafordeleren), og anvendt af myndigheder, private i henhold til 
fælles aftalevilkår. Registermyndighederne vil i endnu højere grad have fokus på 
datakvalitet og -anvendelse. I 2020 vil grunddataprogrammet på en række områder have 
påvirket måden, registermyndighederne arbejder på. Graden af den gennemførte 
forandring vil variere fra myndighed til myndighed.  
 

 
 

Registermyndighedernes arbejdsform i 2020: 
Opgaven med Koordinering med andre registermyndigheder i forhold til kundernes 
ønsker og behov vil være vokset i 2020. Der vil bl.a. være udviklet nye processer til 
validering og sikring af grunddatas kvalitet. 

Der vil på en række områder være ændrede eller udviklet nye kundeserviceprocesser til 
besvarelse af spørgsmål vedrørende grunddata. Alle myndigheder vil have tilpasset deres 
processer i forbindelse med distribution af data samt administration i forhold til 
Datafordeleren.  

Situationen 2013 – Registermyndighederne: 

Data er hovedopgaven hos nogle, men sekundær hos andre registermyndigheder. De fleste har et 

afgrænset fokus på anvendelse. Det er procestungt for de enkelte myndigheder at distribuere data, og det 

er en administrativ byrde at opkræve penge for brug af data. Uenighed om, hvad grunddata er og 

forskellige definitioner af begreber på tværs af myndigheder, præger arbejdet med data. Der er i dag ikke 

noget incitament til at løfte andres behov, og grænsefladerne er uklare. Det medfører begrænset adgang 

til data og produkter myndigheder imellem.  

Situationen 2013 – Interessenterne: 

Uafklarede forhold om hvad der er grunddata og hvor de registreres medfører kvalitetsproblemer fx ved 

dobbeltregistreringer. Det skyldes bl.a. forskellige begrebsopfattelser, som vanskeliggør forvaltning og 

genbrug af data. Omkostninger til køb af data hindrer endvidere genbrug og medfører gentagne 

indberetninger for virksomheder og borgere. Dette medfører udbredt anvendelse af kopiregistre og 

dermed store administrative byrder ved administration og vedligehold. 



 
En række opgaver vil være helt eller delvist bortfaldet. Det drejer sig bl.a. om egen 
distribution, first level support på distribution, administration af aftalevilkår vedrørende 
brug af data samt salg og opkrævning i forbindelse med grunddata. 

Organisation, kultur og kompetencer i 2020: 
Grunddata er i 2020 en del af den enkelte registermyndigheds strategi og vision. Der 
stilles større krav til, at registermyndighederne har en servicekultur med øget 
forretningsfokus. Der er større forståelse for kundens krav og behov på tværs af 
myndigheder. Der er behov for nye kompetencer, som er bredere og går på tværs af 
faggrænser. Samtidig vil der være et øget fokus på interessenthåndtering. 

Information og data 2020: 
Der er etableret en fælles datamodel med fælles egenskaber og ensartede parametre. Alle 
grunddata vil være tilpassede til den fælles datamodel, så data på tværs af registre hænger 
naturligt sammen. Ledelsesmæssigt stilles der nye krav til performancemåling (på nye 
processer), og der vil være behov for flere oplysninger om brugen af data til 
ledelsesinformation, herunder om hvilke data der bliver benyttet og til hvad. 

It-mæssige forhold 2020: 
Grunddata vil være tilpassede til den fælles datamodel og grunddataregistrene vil være 
tilsluttet til Datafordeleren. Der vil derfor være færre eller ingen lokale 
distributionsløsninger. Data opdateres i grunddataregistrene og der er klar beskrivelse af 
hvilke data der opdateres hvor. 

Offentlige brugere i 2020 
I 2020 vil alle offentlige brugere anvende de samme, fyldestgørende grunddata. 
Grunddata lever op til brugernes behov og kan sammenstilles på tværs, således at den 
enkelte sagsbehandler eller medarbejder ikke behøver at overveje, hvor data kommer fra 
eller om de kan stole på dem. Vilkår for at anvende grunddata og ansvar omkring 
grunddata er klare for brugerne. Dette betyder bl.a., at der er aftalte grænseflader mellem 
brugere og registermyndigheder, således at fx kommunernes ansvar med at registrere, 
opdatere og anvende grunddata er kendt og ens for alle. 
 
Brugernes it-systemer vil i 2020 være tilpasset, så de anvender grunddata. Den fælles 
datamodel, Datafordeleren og de fælles vilkår for anvendelse af data vil gøre det billigere 
at udvikle nye selvbetjeningsløsninger og fag- og sagssystemer, og der vil formentlig 
eksistere et større antal udbydere af systemer, der anvender grunddata, end det er tilfældet 
i dag. De fælles forhold vil også give bedre mulighed for, at offentlige brugere kan 
koordinere ønsker på tværs og øge graden af genbrug. 
 
I 2020 vil de offentlige brugere opleve, at kvaliteten af grunddata er blevet løftet i forhold 
til i dag. Dette vil i takt med at brugernes it-systemer tilpasses grunddata, give mulighed 
for øget automatisering af sagsgange og straksafgørelser. Medarbejdere hos de offentlige 
brugere vil opleve, at de ikke længere skal anvende ressourcer på at finde og kvalitetssikre 
data, før de kan udføre deres arbejde. Grunddata af højere kvalitet vil også bidrage til, at 
der undgås fejlafgørelser. 



 
 

 
 
De offentlige brugeres arbejdsform i 2020: 

De offentlige brugeres processer i forhold til benyttelse og ajourføring af data er tilpasset, 
bl.a. med henblik på at sikre datakvalitet. Konkret vil fx kommunerne i højere grad 
overvåge og rådgive om borgernes registreringer frem for at foretage registrering på 
vegne af borgerne. Der vil for alle offentlige brugere være behov for nye processer 
vedrørende dataudveksling og samarbejde om grunddata på tværs af organisationer. 
Mange interne arbejdsgange hos de offentlige brugere vil blive berørt af 
grunddataprogrammet. Det vil generelt betyde flere automatiserede sagsgange, færre 
papirarbejdsgange, færre dobbeltregistreringer samt bortfald af visse registreringsopgaver 
hos brugerne. Myndighederne vil også opleve, at det i højere grad er muligt at undgå 
svindel fra virksomheder og borgere, idet krydstjek på tværs af data er muligt. 
 
Organisation, kultur og kompetencer i 2020: 

Der er etableret en ny, fælles forståelse af ansvarsområder i forbindelse med grunddata. 
Der vil være etableret nye processer til at formidle kundebehov til registermyndighederne, 
og de offentlige brugere vil have etableret en ny struktur for at koordinere, samarbejde og 
dele viden på tværs. De vil således være i stand til at samle fælles behov og stille fælles 
krav til udvikling af forretningssystemer. 
 
Der vil være krav om nye kompetencer i forbindelse med ændrede registreringsopgaver fx 
i forhold til datamining og forståelse for, hvordan data anvendes. Samtidig vil behovet for 
andre kompetencer mindskes decentralt, det drejer sig fx om behov for datafortolkning 
og datamodellering samt kompetencer til drift og vedligehold ift. registre. 

 
Information og data 2020: 

Der er fastlagt klare og opdaterede definitioner af grunddata på tværs og etableret fælles 
entydige definitioner i en fælles datamodel. Det medvirker til, at de offentlige brugere 
stoler på, at grunddata er valide, og ved hvilke data der har hvilken grad af kvalitet. 
Dermed forsvinder behovet for kopiregistre og sporbarheden på information/data øges. 
Nye muligheder for at sammenstille data vil medføre nye produkter og services rettet 
mod borgere og virksomheder. Dette koblet med den øgede kvalitet af data vil højne 
kvaliteten af arbejdsgange, således at der træffes flere korrekte beslutninger og udføres 
færre forgæves kontrolbesøg. 

Situationen 2013 – Offentlige brugere: 

Grunddata opfylder i dag ikke brugernes behov. Det medfører, at data registreres og anvendes 

forskelligt, og skaber baggrund for meget dobbeltregistrering i lokale systemer på de enkelte fagområder. 

Offentlige brugere betaler ofte for data, som de selv vedligeholder. De har ikke altid fælles holdninger 

og ønsker til data. Der mangler et klart billede af, hvor man henvender sig med tværgående behov. 

Herudover er der lovgivningsmæssige/fortolkningsmæssige barrierer for at dele data på tværs, da 

offentlige brugere præges af silotænkning og historik. Benyttelsen af data varierer i dag mellem offentlige 

brugere, fx fra kommune til kommune eller imellem forvaltningerne i den enkelte myndighed. Alle 

offentlige brugere af grunddata vil blive berørt af grunddataprogrammet, men graden af nødvendig 

forandring vil variere. 



 
 
It-mæssige forhold 2020: 
Selvbetjeningsløsninger, fag- og sagssystemer er tilpassede til at benytte grunddata, som 
hentes i (eller via) Datafordeleren og opdateres i grunddataregistrene. Der vil i 2020 være 
etableret incitamentsmodeller for opretholdelse af datakvalitet og samarbejde på tværs af 
organisationer. Samarbejdet om og den stigende anvendelse af grunddata, vil lægge pres 
på brugervenligheden. Der vil i 2020 være udarbejdet en række vejledninger til at 
understøtte brug og udbredelse af grunddata, herunder hvor man skal henvende sig med 
spørgsmål til data. 

Virksomheder i 2020 
Private virksomheder vil i 2020 opleve, at grunddata er veldefinerede med fælles 
egenskaber og hænger sammen på tværs. Det vil være muligt på en enkel måde at få et 
overblik over, hvilke data der findes, og hvordan de kan tilgås. Virksomhederne vil opleve 
en højere grad af effektivitet, både hvad angår indberetning, som vil ske ét sted én gang, 
og i forbindelse med anvendelsen af grunddata. Der vil være bedre muligheder for 
genbrug af både data og løsninger. Der vil være et mindre behov for at opretholde egne 
registre, da både kvaliteten og tilgængeligheden af data er forbedret.  
 
Når grunddata er frie, let tilgængelige og i god kvalitet, må det forventes, at anvendelsen 
stiger betydeligt. Erfaringer fra allerede frikøbte områder viser, at eksisterende brugere 
oplever stigende anvendelse. Det forventes dog også, at der kommer nye virksomheder, 
produkter og services til, da virksomheder vil have lettere adgang til data, som kan 
videreudvikles og beriges. Anvendelsen af grunddata vil være bygget ind i alle relevante 
processer, og der vil være en udstrakt grad af genbrug på løsningsniveauet. 
 
Virksomheder vil kunne opleve en effektivisering i deres allerede eksisterende forretning 
fx i forbindelse med minimering af tab/svindel ved mere korrekt viden om deres kunder. 
Den største forandring forventes dog i forbindelse med nye forretningsmodeller, nye 
services og nye muligheder for offentlig-private partnerskaber.  
 

 
 

Virksomhedernes arbejdsform i 2020: 
Fælles aftalevilkår, Datafordeleren og fri adgang til data vil betyde, at processen i forhold 
til aftaleindgåelse er mindre tung. Heraf følger, at processer omkring administration og 
betaling i forbindelse med aftaler vil være ændrede, og der vil være nye processer i 
forbindelse med at hente data direkte fra Datafordeleren.  

Situationen 2013 – Virksomheder: 

Virksomhederne køber data hos private leverandører, der tilbyder let tilgængelige formater. 

Virksomhederne beriger data, uden at opdatering sker i grunddataregistrene. Det er tydeligt for 

virksomhederne, at datamodellerne for grunddata ikke hænger sammen. Derudover gør forskelle i 

teknologi, processer og vilkår det vanskeligt at integrere på tværs. For virksomheder spiller grunddata ind 

i stort set alle processer, men genbruges ikke og er ikke autoritative. Dette medfører 

dobbeltindberetninger til offentlige myndigheder. 



 
De fælles vilkår medfører også, at videredistribution af data kan foregå uden specielle 
vilkår og aftaler. Processer mellem samarbejdspartnere bliver således mere effektive, da 
samme datagrundlag anvendes, og der er mulighed for udveksling med 3. part. 
Virksomhederne vil opleve, at det i højere grad er muligt at undgå svindel, idet krydstjek 
på tværs af data er muligt. Virksomhederne vil opleve færre fejl, hvilket vil give dem 
større tillid til det offentlige. Der vil i 2020 være en hurtigere og mere automatiseret 
sagsbehandling med højere grad af straksafgørelser. Som følger af en mere ensartet 
sagsbehandling vil virksomheder oplever flere korrekte afgørelser. 

Organisation, kultur og kompetencer i 2020:                                                          

Virksomheders opgaver med at berige data formindskes. Indtægten herfra forsvinder for 
visse virksomheder, men da data kan udnyttes på nye måder forventes det, at muligheden 
for innovation i den enkelte virksomhed øges. Der stilles i 2020 større krav til modenhed 
for datadistributører og konsulenter, da fokus på forretningsudvikling/muligheder øges. 
Samtidig vil der blive stillet større krav til pris og kvalitet på services. 
 
Information og data 2020: 
Fokus vil i 2020 være flyttet fra registre til data. Grunddata opdateres løbende, i takt med 
at de fremskaffes eller opdateres hos virksomhederne. Virksomhederne oplever, at data 
indberettes én gang, og forventer genbrug på tværs af det offentlige.  

It-mæssige forhold 2020: 
Forretningsløsningers snitflader er tilpasset Datafordeleren og den fælles datamodel, 
hvilket betyder, at der stilles krav til Datafordeleren vedrørende oppetid, svartider 
servicevinduer og historik. Dette omfatter også, at meldinger om Datafordelerens 
driftsstatus er påkrævet. Der er etableret et katalog over eksisterende data med tilhørende 
dokumentation, og der er fremsat en vejledning til, hvor man skal henvende sig med 
spørgsmål til data. 

Borgerne i 2020 
Grunddataprogrammet omfatter ikke borgerne direkte, men de vil alligevel blive påvirket 
af den forandring, som grunddataprogrammet har skabt i 2020. Derfor er denne gruppe 
af interessenter omtalt her. Data registreres én gang, og borgerne kan forvente, at data 
genbruges på tværs af det offentlige. Borgerne vil opleve færre fejl, hvilket vil give dem 
større tillid til det offentlige. Der vil i 2020 være en hurtigere og mere automatiseret 
sagsbehandling med højere grad af straksafgørelser. Som følge af en mere ensartet 
sagsbehandling vil borgerne opleve flere korrekte afgørelser. 
 

 
 

Situationen 2013 – Borgerne: 

Borgerne opfatter kommunerne som det offentlige og ved ikke, hvor de ellers skal henvende sig. Borgerne 

oplever ressortopdelt forvaltning på forskelligt datagrundlag og forskellige datadefinitioner. En borger 

oplever at det offentlige ikke deler data på tværs af myndigheder og skal derfor registrere de samme 

oplysninger igen og igen. 



 
 

Bilag 4d  3. april 2013 
 

 Udkast til benefit map – vedlagt separat  



 
 

Bilag 4e  3. april 2013 
 

 Projektoversigt 

Nummer  Projekt ID Navn  Delaftale Reference til Digitaliseringsstrategien 

N/A  GDP  Grunddataprogrammet  1-8   

N/A  GD1  Ejendomsdataprogrammet  1   

1 GD1.a  Matriklens udvidelse  1 10.2a 

2 GD1.b  Udvidelse af BBR  1 10.2a 

3 GD1.c  Ejerfortegnelse og tingbogen  1 10.2a 

N/A  GD2  Adresseprogrammet  2   

4 GD2.a  Administrative Inddelinger  2 10.1b  

5 GD2.b  Stednavne 2 10.1a  

6 GD2.c  Adresseregister  2 10.2b 

7 GD2.d  Adressetjenester  2 10.2b 

8 GD2.e  Adresseregler 2 10.2b  

9 GD2.f  Supplerende adresser  2 10.2b 

10 GD2.g  Udenlandske adresser Ny  Ingen  

11 GD2.h  CPR adressegrundlag 2 10.2b 

12 GD2.i  CVR adressegrundlag 2 10.2b  

13 GD2.j  SKAT adressegrundlag 2 10.2b  

N/A  GD3  Vanddataprogrammet  3   

14 GD3.a  Grunddatasæt for vandløb 3 10.1c 

15 GD3.b  Forslag af hydrologisk højdemodel 3 10.1c 

16 GD3.c  Vedligeholdelsesservice 3 10.1c 

17 GD3.d  Justering af lovgivning  3 10.1c  

N/A  GD4  Geodataprogrammet  4   

19 GD4.a  Frie geografiske data 4 Ingen 

20 GD4.b  Ændret FOT-samarbejde  4 Ingen 

21 GD4.c  

Indkøb af data til Danmarks 

Højdemodel  4 Ingen 

22 GD5.a  Analyse af personregistrering 5 10.3a 

N/A  GD6  Erhvervsdataprogrammet  6   

23 GD6.a  Frie virksomhedsdata 6 Ingen 

24 GD6.b  Ændring af CVR-data  6 10.4 

25 GD6.c  Udfasning af SE-data 6 10.4 

26 GD6.d  Udfasning af V-data 6 10.4 

27 GD6.e  Regnskabsdata  Ny  Ingen  

28 GD7.a  Etablering af Datafordeler 7 9.5 

29 GD8.a  Fælles vilkår 8 Ingen 

30 GD8.b  Fælles datamodel 8 Ingen 

 



 
 

Bilag 5  3. april 2013 
 

Ressourceudfordringer i implementering af grunddataprogrammet 

Problem 
Sekretariatet for grunddataprogrammet har modtaget meldinger om, at der 
forskellige steder i programmet er udfordringer med allokering af tilstrækkelige og 
relevante ressourcers til deltagelse i projekterne. Dette giver risiko for, at projekter 
i grunddataprogrammet forsinkes eller ikke opnår tilstrækkelig kvalitet. 

Baggrund 
Mange projekter i grunddataprogrammet er nu startet op og har påbegyndt deres 
arbejde. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt foregår parallelle aktiviteter, 
hvor der er efterspørgsel efter de samme ressourcepersoner. Samlet set er der 
tilbagemeldinger på, at der i flere projekter i grunddataprogrammet er 
udfordringer med manglende kapacitet og kompetencer til at levere på de aftalte 
projekter. 
 
På baggrund af tilbagemeldingerne synes dette i forskellige projekter at hidrøre fra 
en eller flere af nedenstående faktorer: 

• Kernepersoner er fuldt allokerede til arbejdet med grunddata, men er 
overbookede og kan ikke deltage fyldestgørende i alle relevante projekter 

• Manglende allokering af nøglepersoner til grunddataprojekter pga. 
manglende prioritering 

• Manglende faglig viden hos myndighederne om det pågældende emne  
 
Samlet set er der et indtryk af, at implementeringen af grunddataprogrammet er 
under pres pga. samtidige projekter, hårdt træk på få nøglepersoner og 
utilstrækkelig prioritering af grunddataprojekter nogle steder. 

Løsning 
Grunddatabestyrelsen opfordres til at drøfte ressourcebilledet og evt. tiltag for at 
håndtere udfordringerne. 
 
I andet halvår af 2013 vil grunddatasekretariatet facilitere en samlet tidsplan, der 
kan understøtte koordinering af aktiviteterne på tværs af grunddataprogrammet. 
Dette forventes at kunne ske i efteråret 2013 på baggrund af konsolidering af 
tidsplaner på tværs af de forskellige delaftaler/delprogrammer. 
 
På kort sigt frem til sommerferien kan bl.a. følgende tiltag drøftes: 

• Er der ikke-essentielle projekter og aktiviteter i delprogrammer og 
projekter, som kan udskydes? 



 
• Kan der allokeres yderligere kompetencer til relevante grunddata-

projekter? 
• Kan der hensigtsmæssigt trækkes yderligere på private konsulenter til 

løsning af udvalgte opgaver? 
 
Det indstilles, at grunddatabestyrelsen drøfter ressourceudfordringer og evt. tiltag 
til håndtering af disse. 
 



 
 

Bilag 6  3. april 2013 
 

Inddragelse af eksterne interessenter i grunddataprogrammet 

Problem 
Erhvervsorganisationerne og deres medlemmer har vitale forretningsinteresser i 
grunddata og distributionen heraf. Især Finansrådet har udtrykt meget stor 
interesse for arbejdet med Datafordeleren, som har stor betydning for den 
finansielle sektor. Finansrådet specifikt, og organisationerne generelt, ønsker at 
blive orienteret om tiltag i programmet og i et vist omfang inddraget direkte i 
arbejdet. 

Baggrund 
ERST har for nylig afholdt møde med en række centrale 
erhvervsinteresseorganisationer i en følgegruppe for styregruppen for virk.dk. På 
mødet gav organisationerne udtryk for meget stor interesse i 
grunddataprogrammet generelt. 

Løsning 
De mest relevante interesseorganisationer inddrages tidligt og systematisk i 
grunddataprogrammet med efterfølgende orientering af grunddatabestyrelsen. 
 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om delaftaler og programmer skal redegøre for 
interessentinddragelsen i forbindelse med kommende afrapportering, og om 
grunddataprogramsekretariatet med passende hyppighed skal orientere centrale 
interesseorganisationer om programmets aktiviteter og fremdrift. 
 



 
 

Bilag 7    
 

 3. april 2013 

Grunddataambassadør ansat i grunddatasekretariatet 

Problem 
For at sikre at grunddataprogrammet realiserer de ønskede effekter i myndigheder 
og virksomheder er der behov for styrket dialog med myndigheder og 
virksomheder i forhold til ibrugtagning af grunddata. 

Baggrund 
Det er uforandret grunddataforvalternes ansvar og opgave at informere 
myndigheder og private om deres data, hvordan data anvendes og hvilke 
potentialer, der er herved. I forbindelse med etableringen af 
grunddataprogrammet er der dog identificeret et yderligere potentiale ved at 
understøtte formidlingen af grunddata. Her skal fokus være på mulighederne for 
at anvende de samlede grunddata i sammenhæng med Datafordeleren. 
Grunddatasekretariatet skal være mere proaktiv i forhold til at stimulere et 
økosystem af virksomheder, der har som forretning at bringe grunddata i 
anvendelse hos offentlige myndigheder og private virksomheder.  
 
Indtil nu har det primære fokus i grunddatasekretariatet været at sikre 
implementeringen af delaftalerne i grunddataprogrammet og dermed dialogen 
med registermyndighederne. Opgaven har været koncentreret omkring 
planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og styring af grunddataaftalen. 

Løsning 
Pr. 1. marts 2013 er Nicolas Lemcke Horst ansat i grunddatasekretariatet som 
”grunddataambassadør” med særligt ansvar for formidling af grunddata til 
myndigheder og virksomheder. Nicolas er uddannet landinspektør og tidligere 
ansat i Geodatastyrelsen. Der er ved hans ansættelse lagt vægt på datafaglighed, 
interesse for udadvendt dialog og netværkskompetencer.  
 
Grunddataambassadørens første opgaver er at koordinere med 
registermyndighederne for at sikre, at delprogrammerne og grunddataprogrammet 
kommunikerer koordineret, og aftale den nærmere arbejdsdeling. I arbejdet lægges 
der vægt på at:  

• forberede brugerorganisationer på de forandringer og muligheder, 
grunddataprogrammet skaber 

• kommunikere programmets målsætning og inddrage feedback fra 
interessenter i programmet 

• identificere og definere, hvilke gevinster der skal følges op på og hvordan 
• identificere nye (gevinst)muligheder, som opstår i programmets levetid. 



 
 

I grunddataprogrammet har grunddataambassadøren særligt ansvar for 
gevinstrealisering og de produkter, som knytter sig hertil. 
 
Det indstilles, at grunddatabestyrelsen tager orienteringen vedrørende 
grunddataambassadøren til efterretning. 

Procedure  
Kommende aktiviteter for grunddataambassadøren er bl.a.: 

• møder med ministerier, hvor det drøftes, hvordan ministerierne opdateres 
omkring grunddataprogrammet, samt hvordan de har tænkt sig at forandre 
deres forretning for at realisere de gevinster, der er anvist i business casen. 

• forsat dialog med KL og KOMBIT om ibrugtagning af grunddata. 
• møder med private virksomheder, der har udvist interesse for 

grunddataprogrammet. 

Kommunikation 
Der kommunikeres til brugerne gennem direkte dialog, hjemmeside og sociale 
medier. Der forventes afholdt seminarer, konferencer og lignende fra 2. halvår 
2013. 
 



 
 

Bilag 8   3. april 2013 
 

Kalender for grunddataprogrammet, foråret 2013 

April Maj  Juni 

3. Projektforum for delaftale 2 6.  Grunddatabestyrelsesmøde 6. Dialogmøde i IT-

projektrådet: 

Delprogram 1 (GD1.a, 

GD1.b, GD1.c) 

4. Projektforum for delaftale 1 14. Møde i projektledernes 

koordinationsforum 

7. Styregruppemøde for 

delaftale 6 

9. Møde i projektledernes 

koordinationsforum 

15. Styregruppemøde for 

delaftale 1 

Styregruppemøde for 

delaftale 2 

10. Styregruppemøde for 

delaftale 7 og fælles 

datamodel 

11. Grunddatabestyrelsesmøde 21. Styregruppemøde for 

delaftale 7 og fælles 

datamodel 

11. Møde i projektledernes 

koordinationsforum 

22. Styregruppemøde for 

delaftale 3 og 4 

29.  Dialogmøde i IT-

projektrådet: 

Grunddataprogrammet  

Delprogram 2: 

Adresseregister (GD2.c) 

14.  Grunddatabestyrelsesmøde 

23.  Workshop om fælles 

datamodel 

  20. Styregruppemøde for 

delaftale 1 

Styregruppemøde for 

delaftale 2 

25. Styregruppemøde for 

delaftale 1 

Styregruppemøde for 

delaftale 2 

    

29. Styregruppemøde for 

delaftale 6 

Styregruppemøde for 

delaftale 7 og fælles 

datamodel 

    

 



 
 

Bilag 9  3. april 2013 
 

Foreløbig agenda for grunddatabestyrelsens møder i foråret 2013: 

Mødedato Emne Sagstype 

06-05-2013 ØA forhandlinger: 
• Regnskabsdata 
• Hydrologisk højdemodel 
• Danske regioners deltagelse i 

grunddataprogrammet 
• Persondata 

Statusrapportering fra delaftaler 
Materiale til IT-projektrådet - grunddataprogrammet 
Programudvikling – indstilling om rapportering 
Opdateret budget 
Proces for forelæggelser for IT-projektrådet 
Behov for tidsmæssig justering af bevillinger og 
håndtering heraf 
Tidsplan for Datafordelerudbud 
Kalender for grunddatabestyrelsens møder i efteråret 
2013 

Godkendelse 
 
 
 
 
 
Godkendelse 
Godkendelse 
Godkendelse 
Godkendelse 
Orientering 
Orientering 
 
Orientering 
Orientering 
 

14-06-2013 Evaluering af bestyrelsesmateriale 
Håndtering af personhenførbare og personfølsomme 
data som grunddata 
Gennemført analyse om udenlandske adresser 
Resultat af ØA 
Behandling af delaftaler og grunddataprogrammet på 
IT-projektrådet 

Drøftelse  
Drøftelse 
 
Godkendelse 
Orientering 
Orientering 

 
 


