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Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde.
Torsdag den 2. februar 2017 kl. 13.15-15.00, SDFE mødelok. 0.3

Deltagere: 
Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Morten Nordahl Møller (SDFE), Peter Knudsen 
(SDFE), Georg Bergeton Larsen (SDFE) Line Theil Elikofer (SDFE), Leif Hernø 
(SDFE) (suppleant for Georg Jensen) Stine Kern Licht (SDFE), Jess Svendsen 
(SDFE), Adam Arndt (suppleant for Per Gade) (DIGST), Henrik Grønbæk 
Kristensen (Kombit), Søren Rude (SKAT) Troels G. Rasmussen (KL), Michael Silau 
(ERST), Steen Eiberg-Jørgensen (DST), Asbjørn Lenbroch (SDFE) og Helle M. 
Sørensen (SDFE) - referent.

Afbud:
Jeanette H. Heiner (SKAT), Per Gade (DIGST), Carsten Grage (CPR), Claus 
Rønne Jensen (SKAT) (suppleant for Jeanette H. Heiner), Georg Jensen (SDFE),, 
Thea Sand (SKAT), Sørup Hansen (Domstolsstyrelsen)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Godkendelse af referat (B)
3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
4. Status på Test- og implementeringsplaner (B)
5. Snitfladetest (B)
6. Lovprojektet (O).
7. Tværgående emner (O)
8. Orientering om nye koordinerende tiltag mellem GD1, GD2 og GD7 (O)
9. Evt. 

Referat

1. Godkendelse af dagsorden (B)
Søren Reeberg (SDFE) bød velkommen til ny programleder for GD2, Georg 
Bergeton Larsen samt til Henrik Grønbæk fra Kombit, der afløser Per Smed.
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Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at punkt 6 og punkt 7 er 
orienteringspunkter og ikke beslutningspunkter, som angivet i den udsendte 
dagsorden.

2. Godkendelse af referat (B)
Referatet blev godkendt af styregruppen. 

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
I Per Gades (DIGST) fravær informerede Søren Reeberg (SDFE) kort om 
punktet ”Justeret governance for Grunddataprogrammet”. 

Der bliver etableret en ny ”Styregruppe for Tværgående Test og 
Implementering”, som omfatter temaer, der går på tværs af GD1, GD2 og GD7. 
Den fælles styregruppe for GD1 og GD2 nedlægges.  Det fælles Projektforum 
for GD1 og GD2 nedlægges. I stedet etableres et Eksekveringsforum med 
deltagelse af registre, Datafordeler-projektet og leverandører. Møder i 
Eksekveringsforum afholdes efter møderne i Styregruppen for Tværgående 
Test og Implementering.

Det tidligere planlagte fælles GD1-2 styregruppemøde d. 28. februar 2017 vil 
være første møde i den nye styregruppe.

4. Status på test- og implementeringsplaner (B)
Status på milepælsplan:
Asbjørn Lenbroch redegjorde for status på milepælsplan og bemærkede 
følgende vedr. de enkelte milepæle:

Milepæl 6.3 ”Konfiguration på DAF afsluttet”: Konfigurationsforløbet er afsluttet 
for EBR, Ejerfortegnelsen, BBR, DAR og DAGI. Kun MU udestår og forventes 
at være afsluttet snarest.

Milepæl 6.4 ”Test af egne services godkendt”: DAR forventer at nå denne 
milepæl d. 3. februar 2017.

Milepæl 6.6 ”Register / applikation klar”. For MU og EBR er udviklingen af den 
nødvendige funktionalitet til snitfladetesten blevet prioriteret. DAGI afventer 
gentest af sikkerhedsløsningen NemLogin STS Produktion for DAGI-
ajourføringsservices.

Status på registrenes forberedelse til snitfladetest:
Stine Kern Licht (SDFE) gennemgik status på registrenes forberedelse til 
snitfladetest. Registrenes forberedende aktiviteter op til snitfladetest er angivet i 
det fælles testsystem Jira som snitfladetest version 0.9.
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Overordnet er 60 % testcases i registrenes test af egne services og hændelser 
afsluttet, men der er stor forskel på, hvor langt det enkelte register er kommet 
med test. MU er først klar til test efter deployering, mens DAGI og DS er færdig 
med test af egne services og hændelser.

Troels G. Rasmussen (KL) bemærkede, at denne status giver et godt overblik.

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at det er godt, at registrene registrerer i 
Jira, så det er muligt at danne et overblik.

Testplanens risici:
Peter Knudsen (SDFE) gennemgik de forskellige risici, som er angivet i bilag 
4.3. 

Vedrørende risici nr. 17 præciseres status, til følgende: ”Ifm. forberedelserne af 
ny ejendomsvurdering har BBR siden juni 2016 informeret om et behov for 
tilføjelser til modellen for BBR 2.0. I november har BBR forespurgt GD1 om et 
muligt vindue for implementering. EBR har d. 26.1.2017 konstateret et behov 
for modelændring”.

Styregruppen godkendte ”Status på milepælsplan”, ”Status på registrenes 
forberedelse til snitfladetest” samt ”Testplanens risici”

5. Snitfladetest (B)
Stine Kern Licht (SDFE) gennemgik proces for snitfladetest og forslag til 
rapporteringsformat.

I test- og implementeringsplanen er det planlagt, at test af ajourføringsservices 
skal foregå i februar, mens test af udstillingsservices og hændelser skal foregå 
i marts. Idet der er forskel på, hvor langt registrene er med forberedelserne, og 
da nogle registre allerede er så langt, at de kan starte afvikling af testcases 
både inden for ajourføring, udstillingsservices og hændelser fra uge 6, foreslås 
det, at snitfladetesten startes i uge 6 med afvikling af det, som er klar til test.

Der er udarbejdet tidsplan på workshop med registrene, hvilket er angivet i 
tabel på side 3 i coveret ”Overgang til snitfladetest”.

For at følge snitfladetesten nøje er der udarbejdet et afrapporteringskoncept, 
der hver uge vil blive sendt til interessenterne.

Det blev bemærket, at flere projekter i forbindelse med forberedelse af test har 
haft blokerende fejl.



Side 4/6

Søren Reeberg (SDFE) pointerede vigtigheden af, at disse fejl bliver løst, da de 
kan have indflydelse på andre registre.

Jess Svendsen (GST) bemærkede, at det var en god proces.

Leif Hernø (SDFE) bemærkede, at der er behov for at vurdere konsekvenser af 
forsinkelser og ønsker til ændringer. Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at 
delprogramledelsen vil arbejde på dette.

Henrik Grønbæk (Kombit) bemærkede, at det bliver mere kompliceret, når man 
starter snitfladetest, inden alle er klar, og at det kan betyde, at tidsforbruget 
stiger, men at det er rigtigt at komme i gang med snitfladetesten.

Søren Reeberg (SDFE) pointerede vigtigheden af at starte snitfladetesten med 
de kendte udeståender og holde fokus på kritisk vej.  

Styregruppen godkendte den plan for opstart af registrenes testforløb, som 
fremgår af tabel i coveret ”Overgang til snitfladetest.” 

Stine Kern Licht (SDFE) gennemgik ”Format for afrapportering”.

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at koncept for afrapportering er et 
øjebliksbillede, men giver et godt overblik.

Troels G. Rasmussen (KL) spurgte til, hvorvidt de udvidede hændelser bliver 
klar til snitfladetesten.

Stine Kern Licht (SDFE) svarede, at udvidede hændelser skal være klar til 
integrationstesten, som starter 1. maj, da de ikke er en forudsætning for 
testcases i snitfladetesten

Styregruppen godkendte ”Format for afrapportering”.

Det blev besluttet at opdatere oversigtsfigur med tidsplan fra test- og 
implementeringsplanen.

6. Lovprojektet (O)
Søren Reeberg (SDFE) orienterede om afslutning af lovprojektet og kvitterede 
for registrenes indsats i arbejdet med lovudarbejdelsen. Det er de enkelte 
registermyndigheder, der herfra arbejder med bekendtgørelser. Koordinering 
på tværs forventes at foregå på ”normal” vis.

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.
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7. Tværgående emner(O)
Udvidede hændelser:
Morten Nordahl Møller (SDFE) informerede om, at Grunddatabestyrelsen har 
behandlet sag om udvidede hændelser på møde d. 27. januar 2017.

Troels G. Rasmussen (KL) pointerede, at KL henholder sig til materialet, der er 
tilsendt Grunddatabestyrelsen og til referatet af Grunddatabestyrelsesmødet d. 
27. januar 2017. 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

Bitemporalitet:
Peter Knudsen (SDFE) informerede om proces faciliteret af GD1, hvor MU har 
beskrevet udstillingen af flere samtidige versioner mere indgående. KOMBIT og 
Netcompany har haft adgang til at stille afklarende spørgsmål mhp. på 
implementering af anvendelse.

Løsningen skal være på plads tidsnok til, at den kan gennemløbe snitflade- og 
integrationstest, inden integrationstesten afsluttes.

Henrik Grønbæk (KOMBIT) bemærkede, at BBR_DARs håndtering af den 
aktuelle udfordring ikke løser problemstillingen i forhold til, når øvrige 
anvendere og registre skal anvende samtidige versioner.

Søren Rude (SKAT) bemærkede, at det er vigtigt, at der opnås enighed om en 
fælles metode, samt at det ikke implicit bør være MUs metode, der 
implementeres. 

Troels G Rasmussen (KL) bemærkede, at hvis Kombits analyse påvirker 
målarkitekturen for BBR eller DAR, ønskes dette forelagt styregruppen, da det 
kan få betydning for businesscasen og den kommunale gevinstrealisering

Styregruppen tog orienteringen til efterretning med følgende præciseringer:
- Analysen skal påvise kritiske veje for arbejdsgang og forvaltningssystemer 

i GD1
- Hvis Kombits analyse påvirker målarkitekturen for BBR eller DAR, ønskes 

dette forelagt styregruppen. Der er ikke taget stilling til, om Matriklens 
implementering af bitemporalitet er foretrukket frem for DAR/BBR.

8. Orientering om nye tiltag mellem GD1, GD2 og GD7.
Leif Hernø (SDFE) orienterede om de nye tiltag mellem GD1, GD2 og GD7. 

Der er indgået en aftale mellem GD7 og KMD om udvidet serviceniveau for 
data og tjenester i det testmiljø, der anvendes til GD1/GD-test af tjenester 
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(Test03). Aftalen indebærer, at fejl, der vedrører konfigurationen af data og 
tjenester på Datafordeleren, rettes inden for et givet tidsrum afhængig af fejlens 
konsekvens for testarbejdet. Alle fejl bliver iht. aftalen rettet inden for et 4-
dages vindue. Aftalen løber til medio april.

Sagsopfølgning foretages via Jira, som KMD nu også har fået adgang til og 
anvender. Der afholdes daglige møder som led i denne ”Hypercare”-ordning. 

Leif Hernø (SDFE) bemærkede, at det er vigtigt, at fejl indrapporteres korrekt i 
forhold til, hvor kritiske de er.  

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

9. Evt.
Der var ingen bemærkninger.
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