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Kære IT- og Telestyrelsen
  
Tak for muligheden for at give høringssvar på standarden Person. 
  
Servicestyrelsen har følgende bemærkninger: 
  
Vi finder det meget positivt, at man ønsker at fastlægge en semantisk standard. I praksis finder vi 
dog, at der pirmært er tale om en informationsmodel med korte forklarende kommentarer til 
nogle udvalgte elementer. Vi finder ligeledes, at det ville have været hensigtsmæssigt, hvis it- og 
telestyrelsen havde anvendt de internationale standarder for terminologisk standardisering, som 
allerede anvendes i andre dele af den offentlige sektor. Havde man anvendt disse standarder, 
ville det – udover muligheden for at anvende serviceinterfacet - have givet mulighed for også at 
genanvende de definerede begreber direkte i andre sammenhæng, hvor der arbejdes med 
standardiseret terminologi.  
  
I materialet er 'part' defineret således ”Er en person, virksomhed, organisationsaktør eller 
adresse, som er tilknyttet sagen”. Hvis man ønsker, at ’part’ skal afspejle partsbegrebet i 
forvaltningsmæssig sammenhæng bør definitionen erstattes med ”en part er en person, der har en 
væsentlig, individuel, direkte og retslig interesse i en myndighedssag”, evt. med en tilføjelse om, 
at person i denne sammenhæng er en juridisk person, dvs. også kan omfatte selskaber, 
foreninger, fonde og myndigheder. 
  
I materialet er 'adresse' defineret således: ”En adresse er vejnavne, husnumre, etage- og 
dørbetegnelser mv. således som de forefindes i BBR, CPR og CVR registrene og er defineret i 
OIOXMLs adresseguide, tilføjet et adressepunkt som defineret af OIOXMLs 
dokumentationsguide for adressepunkt. Adresse indgår som attribut i Person.”  Denne definition 
relaterer sig i alt væsentlighed til syntaks, ikke til semantik. Forslag til semantisk definition: ”En 
adresse er information om et sted, hvor noget er beliggende, og som typisk omfatter oplysninger 
om vejnavn, nummer, etage, dør, lokalitet, postnummer og by”. 
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