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Efterår 2020 

 

Baggrund/formål 
 

KTC´s faggruppe for digital forvaltning, DFO har på møde i januar 2020 besluttet at nedsætte 

en underfaggruppe, der primært skal beskæftige sig med Ejendomsdata-området. 

 

Ejendomsdata og de tilhørende IT-systemer har gennemgået og gennemgår fortsat en stor 

forandring i forbindelse med implementeringen af grunddataprogrammet.  

 

Situationen medio 2020 er, at der er vidt forskellige oplevelser af systemernes funktion, data, 

sammenhæng, systemsupport og systemanvendelse hos forskellige aktører.  

Der er blandt de kommunale medarbejdere og ledere på området et stort behov for 

koordineret kommunikation og videndeling samt en systematisk og gennemskuelig tilgang til 

at øve indflydelse på praktiske og strategiske forhold. Lige så væsentligt er et 

fælleskommunalt fokus på at optimere den kommunale ressourceindsats, idet der opleves og 

forventes også fremtidigt et stort træk på kommunale ressourcer. 

Pt. eksisterer der ikke et nationalt dækkende netværk, der kan varetage dette behov, og det 

er med denne baggrund, underfaggruppen etableres. 

 

Underfaggruppen erstatter de tre underfaggrupper (BBR-driftsgruppen, BBR-udviklingsgruppen 

og ejendomsdatagruppen), der blev nedsat i forbindelse med etableringen af et nyt BBR, 

hvorfor disse tre grupper nedlægges. 

 

Både på BBR-området og på adresseområdet er der etableret en række kommunale 

erfagrupper, og når underfaggruppen er etableret, skal samarbejds- og synergimulighederne 

mellem underfaggruppen og erfagruppen belyses nærmere.  

 

Arbejdsfelter 
 

Det forventes, at den nye underfaggruppe løbende følger op på de aktiviteter, som udspringer 

af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi på grunddataområdet, med fokus på at realisere 

evt. gevinster, der kan udspringe af en fælleskommunal indsats. 

 

En central opgave for underfaggruppen er at gøre sig synlig og relevant for de kommunale 

ledere og medarbejdere for området og at etablere et godt kontaktnet, ideelt set ind i samtlige 

kommuner. 

 

Underfaggruppen definerer selv arbejdsfelterne med udgangspunkt i en vurdering af aktuelle 

behov, men det anbefales, at der løbende sættes fokus på: 

• Sammenhænge og snitflader samt ansvars- og rollefordeling mellem de mange IT-

systemer på ejendomsdataområdet* 

• Udviklingen af BBR 

• Udviklingen af DAR 

• Nedlæggelsen af ESR og implikationerne af dette 

• Visse dele af opgaverne i forbindelse med den ny ejendomsvurdering  

 

DFO kan beslutte at anmode underfaggruppen om at beskæftige sig med konkrete 

problemstillinger, herunder udredninger af faglige problemstillinger. 

 

* 

Med systemer skal bl.a. forstås: 

DAR, BBR, CPR, Geokoderen, GeoDK, OIS (Herunder LOIS og Cognito), Ejerfortegnelsen, 

Ejendomsbeliggenhedsregistret, Tinglysningen, Datafordeleren m.fl. 
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Arbejdsform 
 

Underfaggruppen definerer selv arbejdsformen, herunder mængden og varigheden af møder, 

samt hvorvidt møder er fysiske eller virtuelle. 

 

Underfaggruppen deltager i høringer inden for arbejdsfeltet på linje med faggruppen og andre 

underfaggrupper. 

 

Én gang årligt, i forbindelse med KTC´s faggruppedage, mødes underfaggruppen med DFO, og 

leverer en beretning om gruppens arbejde i det forgangne år. 

 

Organisering 
 

Underfaggruppen refererer til KTC´s faggruppe for digital forvaltning, DFO. DFO udnævner en 

referenceperson til evt. deltagelse i underfaggruppens møder og til at varetage den løbende 

dialog mellem underfaggruppen og DFO. 

 

Underfaggruppens medlemmer forventes at have en eller flere af følgende 

kompetenceområder: 

 

• Strategisk og ledelsesmæssig vinkel på arbejdsgange og data 

• Praktisk viden om området, herunder BBR- og adresseindberetning 

• Erfaring med GIS og geodata i relation til ejendomsdata 

• Erfaring med datastrategisk arbejde 

 

Underfaggruppen konstituerer sig selv med en formand, som har ansvaret for den løbende 

dialog med DFO referencepersonen. 

 

DFO anmoder KL om at deltage i underfaggruppens arbejde med en deltager fra KL. 

 

Udover referencepersonen i DFO og deltageren fra KL bemandes underfaggruppen på lige fod 

med andre grupperinger i KTC, med minimum én person fra hver KTC-kreds. 

 

Omkostninger mv. 

 
Omkostninger til deltagelse i denne arbejdsgruppe finansieres af kommunerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 


