NOTAT
Dato: 18. september 2014
Kontor: Ejendomsdata
Sagsnr.: 2012-3565
Sagsbehandler: ALE

Referat af møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet, torsdag den11. september
2014 kl. 9.45 – 11.45

Til stede
Institution
Navn
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter
Søren Rude, formand (SRU)
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter
Peter Lindbo Larsen (PLL)
Digitaliseringsstyrelsen
Jens Krieger Røyen (JRO)
Geodatastyrelsen
Pia Dahl Højgaard(PDH)
SKAT
Bo Dalsby (BD)
(Deltog som suppleant for Claus Johannesson)
KL/KOMBIT
Per Smed (PSM)

Titel
Kontorchef
Chefkonsulent
Kontorchef deltog til kl 10.30
Kontorchef
Specialkonsulent
Chefkonsulent

I øvrigt deltog
Geodatastyrelsen
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Mads Møldrup (MM)
Kirsten Elbo (KE)
Tanja Haagh Jensen (THJ)
Asbjørn Lenbroch (ALE)

Kontorchef
Specialkonsulent
Fuldmægtig
Fuldmægtig

Afbud
Domstolsstyrelsen
KL

Sørup Hansen (SSHA)
Eske Groes (ESG)

Retspræsident
Kontorchef

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Referat fra sidste styregruppemøde (B)
3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
4. Status på replanlægning af GD1 og GD2 (O)
5. Status på delprogrammets fremdrift (O)
6. Proces for opdatering af programstyringsdokument og målarkitektur – herunder organisering og
bemanding (D)
7. Statusrapport til IT-projektrådet for 1. halvår 2014 (O)
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8. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet (O)
9. Evt.
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Der var ikke bemærkninger til referatet.
2. Referat fra sidste styregruppemøde (B)
Blev godkendt uden bemærkninger.
3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
JRO orienterede om det netop afholdte seminar for grunddatabestyrelsen fredag den 5.
september.
Grunddatabestyrelsen godkendte på seminaret oplægget til ny organisering og styring ift.
programkoordination og ny metodik for programstyring. Derudover var der tilslutning til at styrke
arkitekturstyringen ved formelt at udtage dette af GD7 (datafordeleren) og placere det i et nyt
GD8 (Grunddataprogrammets arkitektur).
På seminaret gav bestyrelsen udtryk for, at grunddataprogrammet var mere kompliceret end
oprindeligt antaget, men samtidig er der fortsat erkendelse af vigtigheden samt opbakning og
tilslutningen i bestyrelsen.
4. Status på replanlægning af GD1 og GD2 (O)
PLL orienterede om programmet for og gennemførslen af replanlægningen. Replanlægningen
baserer sig på en tidligere styregruppe beslutning om en successiv idriftssættelse af
grunddataregistrene med implementeringsrækkefølge: Matriklen, Ejerfortegnelsen og BBR 2.0
samt de forudsætninger som GD7 har oplyst ifm. de fælles arkitekturrammer.
På den baggrund viser de foreløbige planer at idriftsættelsen på datafordeleren af de tre registre
forventes i 2. halvår 2016 og at rækkefølgen Matriklens Udvidelse, Ejerfortegnelse, BBR
fastholdes. Paralleldrift forventes at kunne starte fra 2017.
Følgende væsentlige problemstillinger er identificeret i replanlægningsforløbet:
-

Der er behov for at opgaver og ansvar i paralleldriftsperioden bliver yderligere konkretiseret,
herunder tilbagekonvertering til ESR’s i paralleldriftsperioden, samt om denne omfatter én
eller evt. to perioder (jan – jan og/eller aug. – aug.)
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-

Der skal etableres et fælles testgrundlag på tværs af registre, der kan understøtte ”end-toend test”

-

Det skal afklares om ”frozen zone” periode i ESR har indflydelse på implementeringsplanerne

-

Implementeringen af fælles BFE-nummer i eTL mangler bekræftelse/plan fra TLR

-

Ikke overensstemmelse mellem milepælene hos datafordeleren og projekterne i GD1 og
GD2.

PSM orienterede om, at KMD har lavet en ny organisering omkring Grunddata mhp. at kunne
imødekomme leverancer relateret til grunddataprogrammet.
5. Status på delprogrammets fremdrift (O)
PLL orienterede om fremdriften, herunder at GD1 og GD2 nu har ansat en testmanager pr. 1.
september.
Matriklen gennemfører udbud i oktober, BBR forventer udbud i februar 2015, mens
Ejerfortegnelsens projekt i GST er etableret og planlægning og forretningsmæssige afklaringer
igangsat. GST og MBBL har aftalt ressourceindsatsen ifm. overdragelsen af Ejerfortegnelsen,
som dog mangler at blive endeligt formaliseret.
PLL gennemgik derefter de væsentligste udeståender som der fortsat arbejdes på, herunder


SKATs videreførelse af samvurderingsprincippet. Dette giver udfordringer ift.
beskatningsopgaven i kommunerne.



Der mangler en fyldestgørende beskrivelse af proces og metode for tildeling af
beliggenhedsadresser til nye ejendomme.



Matriklen udstiller ikke data (matrikelflader), der kan danne grundlag for tidlig oprettelse
adresse-/bygningsrelationer til jordstykker.



Der eksisterer en problemstilling omkring roller og ansvar ift. ESR i paralleldriftsperioden
samt den tilhørende økonomi.

De udeståender der ikke finder en løsning under replanlægningen, vil blive beskrevet og forelagt
styregruppen efterfølgende.
6. Proces for opdatering af programstyringsdokument og målarkitektur – herunder
organisering og bemanding (D)
KE gennemgik behovet for opdatering af de baselinede dokumenter og gik herunder specifikt ind
i programstyringsdokumentet.
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Der blev peget på, at aftalegrundlaget/delaftale 1 bør opdateres, således at den afspejler den ny
placering af ejerfortegnelsen ved GST.
KE gennemgik derefter et oplæg til drøftelse vedr. delprogrammet fortsatte organisering.
Styregruppen drøftede og godkendte oplægget som grundlag for det videre opdateringsarbejde
med følgende tilføjelser:


Projektet omkring tværgående koordination, skal have præciseret at det omfatter den
forretningsmæssige tværgående koordination i GD1 og GD2.



KOMBIT og leveranceprojektet for datafordeleren tilføjes som deltagere i projektforum,
og SKAT inviteres fortsat som dataanvendere.



Det blev præciseret at Projektet for Test og kvalitetssikring skal blive på et bredt
tværgående samarbejde og at styregruppen gerne ser, at der hurtigt bliver etableret
relationer mellem testpersonerne i projekterne/organisationerne.



Der var tilslutning til at gå videre med ideen om at lade en brugerrepræsentant fra
anvenderforum blive repræsenteret i styregruppen.

I øvrigt blev det nævnt at:
-

KOMBIT har ansat testmanager på fuld tid til Grunddataprogrammet.

-

Aftaler med datafordelermyndigheden om dataleverancer mm. laves med de enkelte
registermyndigheder, som har forvaltningsansvaret.

7. Statusrapport til IT-projektrådet for 1. halvår 2014 jf. bilag 2 (O)
ALE orienterede om indholdet af den statusrapport der er fremsendt til IT-projektrådet og den
tilhørende dialog med rådet. Styregruppen havde ingen bemærkninger.
Sekretariatet for IT-projektrådet har oplyst, at man forventer at offentliggøre statusrapporten for 1.
halvår 2014 medio oktober.
8. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet (O)
SRU orienterede om at risikostyringen er et fast punkt på bestyrelsens dagsorden. Når
replanlægningen er afsluttet, vil risikologgen for GD1 blive revitaliseret og igen gennemgået og
behandlet efter normal procedure på styregruppemøderne.
9. Eventuelt
PSM orienterede om at der på Kombits styregruppemøder med kommunerne blev tilkendegivet,
at det er vigtigere at delprogrammet lykkes fremfor at tidsplanerne forceres.
Næste møde i styregruppen er 30. oktober kl. 9:45 – 11:45

4 af 4
Gammel Mønt 4 · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk

