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Bilag 1  12. september 2013 

 

Referat af grunddatabestyrelsens møde den 12. september 2013 

Deltagere: Lars Frelle-Petersen (Digitaliseringsstyrelsen), Kristian Møller 

(Geodatastyrelsen), Søren Rude (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter), 

Henning Steensig (Erhvervsstyrelsen), Charlotte Münter (Domstolsstyrelsen), 

Adam Lebech (Økonomi- og Indenrigsministeriet), Ralf Klitgaard (Kommunernes 

Landsforening), Tommy Kjelsgaard (Danske Regioner) og Peter Glargaard (ATP).   

 

Bisiddere: Jens Krieger Røyen (Digitaliseringsstyrelsen) og Lis Dreier Schäfer 

(Digitaliseringsstyrelsen). 

 

Fraværende: Andreas Berggreen (Skatteministeriet) 

Dagsorden 

1. Referat af bestyrelsesmødet den 14. juni 2013 (B) 

I referatet fra den 14. juni fremgik det, at bestyrelsen skulle have haft en 

orientering om konsekvenserne af Datafordelerens forsinkelse. Den gives på 

næste møde den 23. oktober med fokus på leverancemæssige og økonomiske 

konsekvenser for delprogrammerne, særligt delprogram 1 og 2. Referatet 

godkendes med denne bemærkning.  

 

2. Revision af kommissorium for grunddatabestyrelsen (D) 

Bestyrelsen godkender igangsættelsen af arbejdet med revision af kommissoriet og 

beslutter i den forbindelse at se nærmere på sekretariatets rolle, styregruppernes 

mandat til koordination af delprogrammerne samt bestyrelsens syn på den 

kommende programmodel.   

 

3. Svar til IT-projektrådet fra delprogram 1 og 2 (O) 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter at se nærmere på 

problemstillingen omkring håndtering af snævre tolerancer samt konsekvenser af 

skred i tidsplaner og budgetter.  

 

4. Grunddatasekretariatets arbejdsprogram og budget for efteråret 2013 (B) 

Bestyrelsen godkender sagen med den bemærkning, at der skal drøftes kriterier for 

optagelse af nye grunddataområder samt et koncept for forvaltning af 

Datafordeleren mellem DIGST og grunddatamyndighederne.  

 

5. Standarder for udenlandske adresser (B) 

Bestyrelsen godkender sagen med en bemærkning om, at regionerne tilføjes som 

interessent. Derudover slettes ordet ”foreløbig” under punkt 3. 
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6. Opdateret budget (B)  

Bestyrelsen godkender sagen. Søren Rude (MBBL) indmelder en sag til skriftlig 

høring omkring udredning af konsekvenserne af Datafordelerens forsinkelse for 

delprogram 1 og 2. 

 

7. Den kommunale indsats i arbejdet med grunddatainitiativerne – med særlig vægt på 

adresse- og ejendomsdata (O) 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

8. Grunddatadag (O) 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

9. Kalender for grunddataprogrammet, efteråret 2013 (O) 

Ingen bemærkninger. 

 

10. Foreløbig agenda for grunddatabestyrelsens møder i efteråret 2013 (O)  

På mødet den 23. oktober gives en orientering om status for delprogram 5 og 

Datafordelerens konsekvenser for delprogrammerne.  

 

På mødet den 28. november drøftes et koncept for forvaltning af Datafordeleren 

mellem DIGST og grunddatamyndighederne.  

 

På et kommende møde inviteres delprogramlederne til at give en status for 

delprogrammerne. 


