
 

 

 

  

    

 

 

 

 

Cover – Fælles test og kvalitetsmanager for GD1 og GD2 

 

Baggrund 

Det er i forbindelse med arbejdet med mål- og løsningsarkitekturerne i GD1 og GD2 

konstateret, at der i budgetterne ikke er indregnet tilstrækkelige ressourcer og tid til 

tværgående test og kvalitetssikring i programperioden. Det fremgår af de to 

delprogrammers respektive teststrategier, som er godkendt af styregrupperne, at der i både 

GD1 og GD2 er behov for at få tilknyttet en fuldtids test- og kvalitetsmanager fra 2014 og 

resten af programperioden. Test- og kvalitetsmanageren ville skulle forestå den tværgående 

test, som både er afgørende for at sikre sammenhæng mellem programmernes registre, 

services mm. og dermed også for, at programmerne samlet set får succes.  

I forbindelse med vedtagelsen af teststrategierne var der enighed om, at en tværgående 

test- og kvalitetsmanager ville være et af de bedste tiltag, der kan gøres i bestræbelserne på 

at håndtere de tværgående risici i delprogrammerne.  

Erfaringerne fra mål- og løsningsarkitekturer har i overensstemmelse hermed vist, at 

kvalitetssikringsarbejdet tilfører stor værdi ved at fange inkonsistens og 

uhensigtsmæssigheder på et tidligt tidspunkt.   

I den aktuelle situation vil en test og kvalitetsmanager endvidere kunne aflaste program- og 

projektlederne, som i den kommende periode bliver yderligere presset af replanlægningen 

mm.  

Det vurderes at en hensigtsmæssig løsning kunne være, at ansætte en test og 

kvalitetsmanager på tværs af GD1 og GD2, og supplere med konsulenter i testperioder og 

lignende. 

Alternativet vil formentlig være at sænke ambitionsniveauet for test og kvalietssikring med 

de risici det indebærer.  

 

Problem 

Der er behov for at ansætte en test- og kvalitetsmanager i resten af programperioden, som 

varetager test og kvalitetssikring på tværs af GD1 og GD2. En ansættelse forudsætter, at der 

kan tilvejebringes ressourcer for en treårig ansættelse svarende til 2,25 mio.kr. 
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Løsningsmuligheder 

Det indstilles, at styregruppen drøfter og beslutter,  

- om GD1 og GD2 skal fremsende en ansøgning til Grunddatabestyrelsen om midler til 

en treårig ansættelse svarende til i alt 2,25 mio.kr. 

eller 

- finde alternative metoder, som formentlig vil indebærer at ambitionsniveauet for 

den tværgående test og kvalitetssikring reduceres.  

 

 

 

 


