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Finansministeriet. København, den 10. oktober 2019.

a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at grunddataprogrammet har færdiggjort
implementeringen af grunddataregistrene på Datafordeleren, der dermed er overgået til drift. Grund-
dataprogrammet påbegynder derfor proces med afslutning af programmet samt nedlukning af pro-
gramorganisationen med overgang til en varig driftsorganisation.

b. Finansudvalget har tidligere tiltrådt daværende fortrolig akt. H af 4. marts 2014 og akt. 147 af 4.
september 2014 om den fællesoffentlige distributionsløsning, Datafordeleren, der er et af projekterne
i det fællesoffentlige grunddataprogram. Desuden har Finansudvalget tiltrådt akt. 33 af 8. december
2016 om fortsættelse af grunddataprogrammet med justeret tidsplan samt senest akt. 52. af 18. januar
2018 om revideret tidsplan for ejendomsdatasporet og adressedatasporet i det fællesoffentlige grund-
dataprogram.

Programmets formål
Det fællesoffentlige grunddataprogram blev påbegyndt i 2012 for at sikre høj tilgængelighed og

sikker distribution af korrekte og opdaterede grunddata. Programmet forbedrer offentlige grunddata-
registre og giver fri adgang til grunddata om ejendomme, adresser, vand, geografiske informationer,
personer og virksomheder. Disse data distribueres til offentlige og private anvendere via Datafordele-
ren.

Programmet har været organiseret i otte delprogrammer i et samarbejde mellem Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt Geodatastyrelsen), Skat-
teministeriet (Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Vurderingsstyrelsen), Erhvervsministeriet
(Erhvervsstyrelsen), Social- og Indenrigsministeriet (CPR-kontoret), Finansministeriet (Digitalise-
ringsstyrelsen), ATP, KL og Danske Regioner.

Grunddataprogrammet har forbedret datakvaliteten af de fællesoffentlige grunddata markant.
Samtidig udstilles grunddata frit til kommercielle og ikke-kommercielle formål via den fællesoffent-
lige distributionsplatform, Datafordeleren. Det giver mulighed for, at offentlige og private anvendere
kan kombinere data og bruge dem til sagsbehandling, effektivisering, vækst og innovation. Der er
desuden lavet en fælles datamodel for grunddata, der viser de styrkede sammenhænge mellem grund-
data.
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Status på tidsplanen
I akt. 52 af 18. januar 2018 tiltrådte Folketingets Finansudvalg en ny tidsplan for implementering af

dele af ejendomsdatasporet og adressedatasporet i grunddataprogrammet. Det flyttede implemente-
ringen af dele af ejendomsdatasporet til maj 2019. De øvrige dele af ejendomsdatasporet og adresse-
sporet samt CPR og CVR skulle være implementeret på Datafordeleren inden udgangen af 2. kvartal
2018. Tidsplanen for dette er overholdt. I løbet af foråret 2019 er de sidste ejendomsdataregistre im-
plementeret og sat i drift på Datafordeleren. Grunddataprogrammet har således overholdt tidsplanen i
akt. 52 af 18. januar 2018.

Ud over de gennemførte leverancer i ejendomsdatasporet og adressedatasporet fra akt. 52 af 18. ja-
nuar leverer grunddataprogrammet også en række geodata på Datafordeleren. De resterende geodata
forventes at blive implementeret på Datafordeleren i løbet af 2. halvår 2019. Det håndteres i driftsor-
ganisationen efter overgangen til drift.

Paralleldrift i grunddataprogrammet
Anvenderne skal sikres en sikker og stabil overgang til grunddata via Datafordeleren. For at ned-

bringe risici ved anvendernes overgang til grunddata via Datafordeleren har grunddataprogrammet
planlagt en paralleldriftsperiode, hvor data fra en række registre udstilles i de tidligere formater pa-
rallelt med, at Datafordeleren udstiller de nye grunddata. De fleste registre har aftalt 12 måneders pa-
ralleldrift, mens CVR og CPR opererer med paralleldrift i flere år.

På ejendomsdataområdet er paralleldriften særlig vigtig for det fælles EjendomsStamRegister
(ESR), som bruges af blandt andet kommunerne og Skatteforvaltningen til beregning og opkrævning
af grundskyld og ejendomsskat. Data tilbagekonverteres fra de nye formater på Datafordeleren til de
gamle formater i ESR. Grunddataprogrammets paralleldrift mellem Datafordeleren og ESR varer 14
måneder og er igangsat 26. august 2019. Grunddataprogrammets paralleldrift mellem Datafordeleren
og ESR er således garanteret til 26. oktober 2020.

Afslutning af grunddataprogrammet
Der er etableret en organisering af grunddata i drift med en grunddataorganisation og en driftsorga-

nisation. Drift og videreudvikling af Datafordeleren samt resterende tilpasninger af grunddata over-
går til driftsorganisationen i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Dokumentation af ge-
vinstrealisering på baggrund af gevinstrealiseringsplanen, afslutning af programmet og det videre ar-
bejde med grunddata som strategisk ressource for Danmark, forankres i grunddataorganisationen i
Digitaliseringsstyrelsen.

Opgaver i drift
Grunddataprogrammet har implementeret de resterende data på ejendomsdataområdet på Datafor-

deleren og dermed nået en central milepæl som angivet i akt. 52 af 18. januar 2018. Grunddata og
Datafordeleren bliver hermed en central komponent og datakilde for en mængde offentlige it-syste-
mer.

Der vil løbende opstå nye muligheder, behov og krav til distribution af grunddata. Det er derfor en
vigtig opgave for driftsorganisationen for grunddata at følge udviklingen, så Datafordeleren og
grunddata også fremover kan imødekomme anvendernes behov. Der ligger en væsentlig opgave i at
få grunddata succesfuldt implementeret i den offentlige digitale forvaltning og private anvenderes
forretning. Der er derfor igangsat individuelle forløb med de centrale anvendere (Skatteforvaltnin-
gen, ATP og finanssektoren) med fokus på, at Datafordeleren kan imødekomme deres forvaltning og
forretningsbehov.
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Samtidig skal der løbende ske en forankring af driften af Datafordeleren samt løbende vedligehol-
delse og videreudvikling af Datafordeleren fremover. Dette håndteres af driftsorganisationen blandt
andet gennem genudbud af drift, support, vedligehold og videreudvikling af Datafordeleren.

Tidsplan for fremtidige orientering
Folketingets Finansudvalg forventes medio 2020 at blive orienteret om programmets drift og op-

følgning på gevinster ét år efter overgang til drift.

København, den 10. oktober 2019

NICOLAI WAMMEN

/ Rikke Hougaard Zeberg

Til Finansudvalget.
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