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1. Godkendelse af dagsorden (B)

2. Referat af GD2 styregruppemøde d. 27. april 2017 (B)
Bilag: 2.1 Udkast til referat af styregruppemøde d. 27. april 2017

3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
Bilag: 3.1 Cover Programstatus
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5. Præsentation af CPR validering af adresser mod DAR (O)
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Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk

Bilag 2.1 Udkast til referat af møde i styregruppen for GD2 
Torsdag den 27. april 2017 kl. 09.00-09.45, SDFE mødelok. 0.3

Deltagere: 
Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Morten Nordahl Møller (SDFE), Georg Bergeton 
Larsen (SDFE) Line Theil Elikofer (SDFE), Leif Hernø (suppleant for Georg 
Jensen), Per Gade (DIGST), Henrik Grønbæk Kristensen (Kombit), Tine Garbers 
(suppleant for Troels G. Rasmussen) (KL), Carsten Grage (CPR), Michael Silau 
(ERST), Peter Henriksen (DIGST – bisidder), Helle Mette Sørensen (SDFE) - 
referent.

Afbud:
Troels R. Rasmussen (KL) Jeanette H. Heiner (SKAT), Claus Rønne Jensen 
(SKAT) (suppleant for Jeanette H. Heiner), Georg Jensen (SDFE), Steen Eiberg-
Jørgensen (DST),

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Godkendelse af referat (B)
3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
5. Datavask
6. Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer
7. CPR-DAR integration (B)
8. Evt. 

Referat:

PKT. 1 Godkendelse af dagsorden (B)
Søren Reeberg (SDFE) informerede om, at punkt 6 (Navigationssystemer og 
ruteplanlægningsværktøjer) udgår, da der er behov for yderligere bilateral drøftelse 
med KL.  

Styregruppen godkendte dagsordenen med denne bemærkning.

PKT. 2 Godkendelse af referat (B)

Kontor
Effektivisering

Dato
17. maj 2017

J nr. 7002-0018

/helms
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Det blev besluttet, at genudsende opdaterede referater fra GD2 
styregruppemøderne d. 2. februar 2017 og 16. marts 2017, så alle medlemmer af 
GD2 styregruppen har de godkendte referater.

Tine Garbers (KL) informerede om, at der under pkt. 4 (kritisk emne 13) i referatet 
fra d. 16. marts 2017 skal ændres i hendes bemærkning, så der står:
”Tine Garbers (KL) pointerede, at GD2 Programledelsen har en væsentlig rolle”

Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.

PKT. 3 Status for delprogrammets fremdrift (B) 
Georg Bergeton Larsen (SDFE) præsenterede status og orienterede om, at 
statusrapporteringer fra projekterne stammer fra perioden marts måned, da de 
skulle leveres i ugen før påske.

Georg Bergeton Larsen (SDFE) oplyste, at:
* Danske Stednavne forventelig vil være i drift på Datafordeleren d. 1. juni 2017.
* For DAR er de blokerende fejl nu fjernet, og kun forberedelsen af test af 
hændelser udestår.
* CPR arbejder på at gøre CPRs interface til DAR færdig. Planlægning af 
opgaverne med leverandøren er i gang.
* CVR data i statisk form er på plads på DAF, og services fungerer og er på plads. 
Kun test af hændelser udestår, og dette kan efter afklaring med EJF vente til 
opstart af integrationstesten. 

Michael Silau (ERST) bemærkede, at der for CVR i forhold til den kommende 
driftssituation er uafklarede forhold vedr. opdateringskapacitet. Per Gade (DIGST) 
oplyste, at opdateringskapacitet på datafordeleren er et punkt på 
Grunddatabestyrelsens møde d. 28. april 2017. Søren Reeberg (SDFE) 
bemærkede, at drøftelsen på det møde bør danne grundlag for kommende 
rapportering fra CVR projektet. Leif Hernø (SDFE) bemærkede, at status på CVR i 
forbindelse med GD2 bør være fokuseret på aktiviteter ift. TEST03, ikke på 
idriftsættelsen af CVR i Prod. 

Det blev besluttet, at der under Testprojektet fremover skal henvises til den status 
på fremdrift, der bliver forelagt TI-styregruppen.
 
Med denne bemærkning godkendte styregruppen delprogrammets status.

PKT. 4 Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
Georg Bergeton Larsen (SDFE) gennemgik de kritiske emner. 
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Vedr. punkt 6 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at der snart bliver indkaldt til 
møde om aftalepapir, hvor de afledte kommunale opgaver skal drøftes, og at 
styregruppen orienteres efterfølgende.

Tine Garbers (KL) pointerede, at der ikke var indgået aftale med KL om paralleldrift. 

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at KL inddrages snarligt.

Vedr. punkt 13 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at møde med 
udbetalingsmyndigheder har været afholdt, og at de efterfølgende kommentarer har 
givet anledning til inddragelse af DIGST og CPR.

Vedr. pkt. 15 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at der intet yderligere er at 
tilføje til status.

Vedr. pkt. 16 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at der afholdes særskilt 
møde med KL.

På foranledning af Tine Garbers slettes teksten ”I forhold til aktiviteternes 
konsekvenser henvises der til businesscasen for GD2” og tidligere anvendt tekst 
genindsættes: ”Det vil påvirke gevinstrealiseringen, hvis DAR-data ikke lægges til grund for 
fx  ambulancekørsel”

Desuden fjernes de sidste 3 linjer: ”Plan med mål, tidsplan og konkrete aktiviteter 
præsenteres for GD2 styregruppen d. 27.april 2017.”

Vedr. pkt 17 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at der intet yderligere er at 
tilføje til status.

Vedr. punkt 18 og 19 vil disse blive behandlet særskilt.

Tine Garbers (KL) bemærkede vedr. punkt 18, at der mangler afrapportering vedr. 
punktet, og at sætningen ”GD2 styregruppen forelægges status for datavask d. 27. april 
2017” skal slettes. 

Tine Garbers bemærkede, at der bør indsættes et nyt emne i emneregisteret 
omhandlende CPRs systemtilpasninger i forbindelse med anvendelsen af 
autoritative DAR-adresser. 
 
Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at styregruppen godkender status på kritiske 
emner med ovenstående ændringer, og at der udsendes et opdateret cover 
”Væsentlige risici og emner” sammen med referatudkast. 
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PKT. 5 Datavask. 
Line Theil Elikofer (SDFE) gennemgik sagen og oplyste, at datoen for aktiviteter for 
fælles vask af data i CPR og CVR skal være afsluttet d. 1.3.2018 – og ikke som 
angivet i coveret d. 1.6.2018. 

Line Theil Elikofer (SDFE) kvitterede for godt samarbejde i projektgruppen. Der 
udestår nu at træffe aftale om paralleldriftsperioden.

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.  

PKT. 6 Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer 
Punktet udgår.

PKT. 7 DAR CPR integration (B).
Carsten Grage (ERST) gennemgik sagen og behovet for at få godkendt et revideret 
forløb for de dele af forretningsprocesserne, der omfatter integrationen mellem 
CPR og DAR.

Per Gade (DIGST) ønskede en beskrivelse af konsekvenserne af, at test af DAR-
CPR integrationen replanlægges.

Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at konsekvenserne skal beskrives og 
opdateret cover ”Integrationstest af DAR og CPR” udsendes sammen med 
referatet.

Med disse bemærkninger godkendte styregruppen den nye planlægning af 
integrationstesten for GD2.

PKT. Evt. 
Ingen bemærkninger.



Bilag 3.1 Cover 13. juni 2017 
/helms

Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet GD2

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. 
Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 

Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både i forhold til 
projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens 
milepæle. 

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne 
for perioden 3. april 2017 – 30. maj 2017. 

Status 
Delprogrammet er samlet set fortsat i gult: 
* Testprojektet er fortsat samlet set i gult pga. forsinket opstart og ujævn 
fremdrift i snitfladetesten.
* DAR er samlet set gået i gult, da start på integrationstesten er udskudt til uge 
24. 
* CVR er gået fra samlet rød til samlet gul status, da ERST er godt i gang med 
test. 

Status denne periode Status sidste periode
Samlet Tid Scope Res. Samlet Tid Scope Res.

Samlet status GD2
Adm. inddelinger (DAGI)
Danske Stednavne (DS)
Adresseregister (DAR)
CPR adressegrundlag
CVR adressegrundlag
SKAT adressegrundlag
DST adressegrundlag
Supplerende adresser
Lovprojektet (GD1/GD2)
Testprojektet (GD1/GD2)

Uddybning af status

DAGI er fortsat samlet set helt i grønt, da registeret er klar til integrationstest.
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Der har været etableret en midlertidig implementeringsløsning af NemLog-in 
sikkerhedskonceptet i DAGI-ajourføringsservices til brug i snitfladetesten. 
NemLog-in sikkerhedskonceptet er nu implementeret som en permanent 
løsning for DAGI’s ajourføringsservices i overensstemmelse med kravene i 
OIO IDWS-specifikationen.

Der pågår udvikling af yderligere funktionalitet til web-applikationen til upload 
af Afstemningsområder, som kan oversætte mellem de formater, der anvendes i 
kommunernes GIS-klienter og web-applikationens GML-format. 
Afstemningsområdeapplikationen er ikke en forudsætning for gennemførelse af 
snitfladetest og integrationstest og vil ikke indgå heri. 

Danske Stednavne er fortsat helt i grønt. 

Transportbåndet for DS blev klar til test på Datafordeleren den 3. april 2017.

DS afventer, at KMD tilpasser implementeringen til den godkendte DLS, 
således at DS-data kan uploades. Det har ikke været muligt for KMD at oplyse, 
hvornår en løsning kan forventes at være på plads. 

Det er aftalt med GD7, at DS sættes i drift den 9. oktober 2017. Datoen meldes 
ind til Digitaliseringsstyrelsen for en officiel udmelding i den nærmeste 
fremtid. 

DAR er nu samlet set i gult. I forbindelse med snitfladetest er antallet af åbne 
snitflade-testcases reduceret, og de fleste er afsluttet bl.a. i forhold til 
ajourføringsservice, udstillingsservice op mod DAGI, GeoDanmark og BBR. 
Hændelseshåndtering fra DAGI, BBR og GeoDanmark er under behandling og 
afventer KMDs løsninger i kommende releases af DAF. Igangsættelsen af 
integrationstesten forventes derfor flyttet 2 uger, så start bliver primo uge 24.  
Samlet set oplever DAR en velvilje fra alle registre til at indgå i afklaring af 
evt. problemer, og de daglige møder bidrager fortsat godt til dialogen på tværs.

Det er aftalt, at CPR-DAR integrationen ikke testes som en del af 
integrationstesten, men som parallel proces. CPR genoptager udviklingen af 
deres del af integrationen efter sommerferien og har som led i planlægningen af 
de relaterede udviklingsopgaver ønsket at nå en samlet afklaring inden 
udgangen af juni. CPR og DAR projektet har den 7. juni afholdt et teknisk 
afklaringsmøde. I CPRs udviklingsfase og frem til idriftsættelse af projekterne 
i 2018 vil der formodentlig være behov for løbende dialog mellem DAR og 
CPR. CPR har bl.a. ønsket mulighed for hurtig dialog i form af en hotline. 
Behovet omkring bl.a. afklaringer og hotline er ikke dækket af den oprindelige 
bevilling fra Grunddatabestyrelsen. SDFE og CPR er i gang med at afklare det 
konkrete omfang og skal herefter vurdere, hvordan finansieringen af dette 
behov håndteres. 
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I forbindelse med workshop for lukkevindue 1 blev det besluttet at undersøge, 
om det er muligt at adskille lukkevindue 1 (MU/SFE) og 7 (DAR), og det 
vurderer KOMBIT er tilfældet. Et notat med løsningsforslag vil blive sendt til 
GD2 programledelsen.

Der er lavet en ekstraordinær konvertering af DAR data, som er blevet 
uploadet til Datafordeleren den 24. maj. Konverteringen har til formål at skabe 
et bedre datagrundlag til brug for integrationstesten og få input til 
prøveimplementeringsplanen.  

Der er udarbejdet en ny DAR DLS v2.3 med tre ændringer. DLS’en vil blive 
implementeret på DAF snarest, da de sammenstillede services er på kritisk vej 
for EBR.

CPR-adressegrundlag leverer først statusrapportering igen fra efteråret 2017.

CVR-adressegrundlag er samlet set gået fra rød status til gul status, da arbejdet 
med test er i fuld gang. Samtlige udstillingsservices samt hændelser er testet, 
således at det eneste, der udestår, er test af virkeligheds- og 
registreringshistorik 

gennem services.

ERST har i forbindelse med test konstateret enkelte småfejl på egen side i 
forhold til replikering af data. Disse er rettet. Den store udfordring i forhold til 
replikering af data er, at replikeringskanalen til TEST03 ikke er 100 % stabil.

Der kan komme ændringer i DLS’er og konfigurationen som følge af EJF’s 
behov i relation til registreringstid. Der er igangsat dialog med SDFE og EJF 
om dette.

Ressourcer er fortsat i gult, da ERST har brugt flere ressourcer end forventet til 
udvikling og test af snitfladen, idet det oprindelige setup med brug af SOA-
porten ikke opfylder ERST krav til performance.  Endvidere vil der skulle 
bruges ekstra ressourcer på analyse og efterfølgende ændringer af 
konfigurationen for at opfylde EJF’s behov i relation til registreringstid. 

SKAT adressegrundlag er fortsat helt i grønt. SKAT har udfærdiget et udkast 
til et brev til Konkursrådet efter aftale med ERST, hvor det foreslås, at 
konkursboerne kan få tildelt et CVR-nr. (kan i dag kun få et SE-nr.). Udkastet 
er sendt til ERST til kommentering, og det forventes snarligt afsendt til 
konkursrådet. 

Da udviklingsprojektet vedr. DST-adressegrundlag er afsluttet, rapporteres der 
ikke længere fra projektet. 
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Supplerende adresser er fortsat samlet set helt i grønt. Opgaven ”Ukendte 
adresser i DAR” er afsluttet i Suppleringsprojektet og behandles nu som en del 
af Adressevaskprojektet. Størstedelen af de Danske Kommuner har nu løst 
suppleringsopgaven. Nogle kommuner mangler dele af opgaverne. 
Forsinkelsen får ikke indflydelse på andre projekter.

Der vil i den kommende måned være fokus på at få afsluttet 
suppleringsopgaven generelt. Der tages kontakt til de sidste kommuner med det 
mål at få adressesuppleringen i alle områdetyper afsluttet i 1. halvår 2017.

Da Lovprojektet er lukket, rapporteres der ikke længere fra projektet. 

Test-projektet (GD1-GD2) er fortsat i gul status, hvilket skyldes udeståender i 
forberedelsen til snitfladetest hos nogle registre samt forsinkelse i opstart og 
ujævn fremdrift i selve snitfladetesten. Der er dermed risiko for, at 
snitfladetesten ikke kan afsluttes rettidigt, og integrationstesten ikke kan 
påbegyndes som forudsat i den vedtagne tidslinje.

Løsning
Det indstilles, at Styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.

Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.
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Væsentlige risici og emner

Problem
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse 
forelægges styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet 
kræver styregruppens opmærksomhed. 

Baggrund
Delprogrammets kritiske risici kan alle henføres til testforløbet i GD1 og GD2, 
der varetages af Styregruppen for Tværgående Test og Implementering. Status 
for delprogrammets kritiske emner fremgår nedenfor.

De kritiske emner er drøftet på Projektforum d. 7. juni.

Status – kritiske emner
ID Problem og konsekvens Status
6 Der skal laves en plan for håndtering af paralleldrift 

af DAGI, DAR og CPR-Vej i perioden 1. januar 2018 
til 1. april 2018. Planen skal redegøre for roller og 
ansvar for alle involverede, og være udarbejdet og 
kommunikeret til kommunerne rettidigt i forhold til 
paralleldriftsperiodens igangsættelse. Opgaven er 
forankret hos programledelsen.

Status uændret: Der arbejdes fortsat på 
udkast til aftalepapir mellem SDFE, CPR/SIM 
og KL om de afledte kommunale opgaver som 
følge af paralleldriften. Aftalepapiret skal være 
godkendt af parterne 2.kvt.  2017. 
Udarbejdelse af plan igangsættes i 3. kvt. 
2017.

13 Der skal indgås aftale med udbetalings-
myndighederne (KL, ATP og SU-styrelsen) om 
håndtering af afledte konsekvenser som følge af 
korrektion af CPR-adresser ifm. Datavask. Aftalen 
skal være indgået senest 3 måneder inden korrektion 
af CPR-adresser igangsættes i kommunerne. Pt. 
forventes dette igangsat pr. 1. oktober 2017.

Der har været afholdt møde med 
udbetalingsmyndighederne om aftalepapir 
den 22. marts. Udbetalingsmyndighederne 
har efterfølgende fremsendt bemærkninger til 
papiret, som nu bearbejdes. Bemærkningerne 
har bl.a. givet anledning til inddragelse af 
DIGST. Ny version af forståelsespapiret blev 
d. 23. maj 2017 sendt til parterne til 
kommentering.  

15 Registrering af adresse ved tildeling af CVR-nr. til 
dødsboer kan ikke registreres via ERST’s 
registreringsløsning på virk.dk, men kun via SKAT’s 
ES. SKAT skal fremover anvende ERST’s 
indberetningssystem på virk.dk, og det ser derfor ud 
til, at SKAT får udfordringer med tildeling af CVR-nr. 

Der arbejdes på at sammenkæde en 
registreringsløsning på dødsboer via Virk.dk 
til registrering af ca. 150 dødsboer om året 
med en stort set tilsvarende ændring for 
registrering af konkursboer (da 
systemændringer skal laves i de samme 
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til dødsboer. programmer).

Det blev besluttet på møde mellem SKAT og 
ERST d. 22.11.16, at de i fællesskab vil 
sende et brev til Konkursrådet, hvor det 
foreslås, at konkursboerne kan få tildelt et 
CVR-nr. (kan i dag kun få et SE-nr.). Det vil 
give en større synergieffekt at inkludere 
konkursboerne i løsningen (øget digital 
registrering og kommunikation), da der 
registreres ca. 1.000 konkursboer årligt. 
SKAT står for udfærdigelse af udkast.

Der er udfærdiget et udkast til et brev til 
Konkursrådet, som er sendt til 
Erhvervsstyrelsen for kommentarer. Brevet 
skal bruges som indgangsvinkel til endelig 
beslutning om tildeling af CVR-nr. til 
konkursboer, herunder etablering af en 
registreringsløsning for både dødsboer og 
konkursboer via Virk.dk, så 
adressevalideringen kommer til at ”køre” via 
Erhvervsstyrelsens systemunderstøttelse 

Status fra SKAT: Skat oplyser, at brevet fra 
Erhvervsstyrelsen/SKAT til Konkursrådet fsva. 
tildelingen af CVR-nr. afsendes snarligt.

16 Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer 
skal så vidt muligt baseres på DAR-adresser. 

Det vil påvirke gevinstrealiseringen, hvis DAR-data 
ikke lægges til grund for fx ambulancekørsel

Markedet for navigation og ruteplanlægning er 
blevet belyst. Der har i februar 2017 været 
dialog med navigations- og 
ruteplanlægningsfirmaer. Desuden har der 
været holdt et møde med KL, og der er ved at 
blive aftalt et møde med Danske Regioner for 
at tilgodese kommunernes og regionernes 
konkrete behov.

Særskilt møde mellem DIGST, KL og SDFE 
blev afholdt d. 3. maj. Opdateret notat er fra 
SDFE fremsendt til kommentering hos KL 1. 
juni.
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17 De kommunale flytteløsninger skal baseres på 
adresser fra DAR. 

KL overtager opgaven med kommunale 
flytteløsninger og dialogen med CSC. KL 
arbejder videre med sagen i 2017. Såfremt KL 
vurderer behov for inddragelse af GD2’s 
programledelse, vender KL tilbage.

KL har identificeret, hvor der muligvis kan 
være behov for tilretning af flytteløsningen. 
Såfremt der viser sig behov for en 
systemtilpasning, vil KL genoptage dialogen 
med SDFE mhp. finansiering.

18 Der skal udarbejdes en plan for datavask af 
bopælsadresser i CPR.

Arbejdet med en detaljeret plan er udsat som 
følge af, at CPR-datavask først igangsættes i 
3.kvt. 2017 på grund af den senere 
ikrafttrædelse af adresseloven. Planen 
udarbejdes af datavaskprojektet.

19 Der skal foretages justering af planlægning for 
færdiggørelse af CPR-DAR integrationen og 
tilhørende tests af dette i integrationstesten. 

Der er vedr. DAR-CPR integrationen afholdt 
afklaringsmøde med CPR i forhold til behovet 
for yderligere dokumentation. Der er blevet 
afklaret en række spørgsmål. DAR har ultimo 
marts 2017 leveret en beskrivelse af de mest 
relevante transaktioner. Udviklingsarbejdet 
omkring integrationen fortsætter, men kan 
betragtes som færdiggjort og lukket i 1. halvår 
2018. 

GD2 styregruppen forelægges justering af 
planlægning for færdiggørelse af CPR-DAR 
integrationen d. 27. april 2017.

Planlægningen er godkendt af styregruppen 
d. 27.4.2017 og punktet lukkes

21 CPR validering af adresser mod DAR.

KL ønsker en skriftlig redegørelse for, hvilke 
systemtilpasninger der er gennemført/vil blive 
gennemført, således at CPR-bopælsregistreringen 
udelukkende sker på autoritative DAR-adresser, jf. 
grunddataprogrammet, når integrationen mellem 
DAR og CPR er etableret.”

Der foretages en systemtilpasning af CPR’s 
hændelser i forbindelse med etablering af 
integrationen mellem DAR og CPR, idet alle 
CPR-hændelser, der genererer en reel aktuel 
adresse, vil valideres mod de autoritative 
adresser fra DAR. Der gives en præsentation 
af løsningen på GD2 styregruppemødet 14. 
juni 2017.
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Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner.

Procedure og Kommunikation
Ikke relevant



Bilag 6.1 Cover Den 8. juni 2017 
/helms

Mødekalender for 2. halvår 2017.

Problem
Den aktuelle mødekalender for møder i GD1, GD2 og Styregruppen for 
Tværgående Test og Implementering (TI styregruppen) udløber med udgangen 
af juni 2017. Der er derfor planlagt møder for 2. halvår 2017. Det drejer sig om 
møder i:

 GD1 og GD2 Projektforum, 
 GD1 og GD2 styregrupper 
 Styregruppen for Tværgående Test og Implementering
 Eksekveringsforum

Baggrund
Møderne forsøges kalendersat, så de så vidt muligt ligger op ad milepæle i 
testprojektet samt før møder i Grunddatabestyrelsen. 

Møderne er planlagt således:

Projektforum 
GD1 og GD2

Styregruppemøde 
GD1 og GD2

TI 
styregruppemøder

Eksekverings-
forum

  Torsdag d. 24. 
august (uge 34)

Onsdag d. 30. 
august (uge 35)

Onsdag d. 13. 
september (uge 37)

Onsdag d. 20. 
september (uge 38)

Onsdag d. 20. 
september (uge 38)

Onsdag d. 27. 
september (uge 39)

  Torsdag d. 26. 
oktober (uge 43)

Onsdag d. 1. 
november (uge 44)

Onsdag d. 8. 
november (uge 45) 

Torsdag d. 16. 
november (uge 46)

Torsdag d. 16. 
november (uge 46)

Onsdag d. 22. 
november (uge 47)

Onsdag d. 13. 
december (uge 50)

Onsdag d. 20. 
december (uge 51)

Onsdag d. 20. 
december (uge 51)

Skriftlig 
orientering (uge 51)
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Der afholdes møder i Styregruppen for Tværgående Test og Implementering 
hver måned, da der også i efteråret vil være en del milepæle vedrørende 
testaktiviteter (integrationstest og anvendertest). 6-7 dage efter hvert møde i 
Styregruppen for Tværgående Test og Implementering vil der blive afholdt 
møde i Eksekveringsforum for at sikre opfølgning på beslutninger truffet på 
styregruppemødet (minus mødet d. 20. december, hvor der vil blive udsendt en 
skriftlig orientering til Eksekveringsforum)

Der afholdes møder i GD1 og GD2 styregruppen 3 gange (september, 
november, december). Ca. 1 uge før styregruppemøderne afholdes møder i 
GD1 og GD2 Projektforum. 

Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender mødekalenderen for GD2 
styregruppemøder for 2. halvår 2017. 

Procedure
Efter behandling i styregruppen indkalder programledelsen til møderne.

Kommunikation
Ikke relevant
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