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NOTAT

KL´s og Kombits kommentarer i forlængelse af GD1- 
og GD2-styregruppemøderne den 19. maj 2016

Som mundtligt annonceret på mødet 19. maj 2016 hermed kommentarer til 
status på testprojektet, punkt 4 på den fælles GD1-GD2 dagsorden.

KL og Kombit anerkender det store arbejde, der gøres for at få ”enderne til 
at nå sammen” i forbindelse med planlægningen og gennemførslen af det 
fælles testprojekt og er meget tilfredse med, at der forelægges en særskilt 
status for testprojektet til behandling på styregruppemødet. 

Når det er sagt, så ser KL og Kombit dog fortsat på fremdriften af 
testprojektet med stor bekymring og føler behov for at fremføre følgende:

 Det undrer, at Datafordeleren i sin status (senest til 
Programkoordinationen før mødet 19. maj 2016) meldes i grøn, når 
det i denne status fremgår, at der er udeståender ift. flere emner 
(f.eks. indlæsning af data og implementering af Nemlogin-STS), som 
berører de enkelte projekter, der skal indgå i testen. Derudover er 
det bekymrende at erfare, at Datafordeleren har problemer med 
indlæsning af store datafiler.

 Den forsinkede Nemlogin-STS-implementering afstedkommer 
yderligere omkostninger til leverandørerne af grunddataregistrene i 
GD1 og GD2 i forbindelse etablering af midlertidige løsninger, 
gentest mm. Disse omkostninger er ikke adresseret indtil videre, 
ligesom der ikke er set en risikovurdering i forhold til påvirkningen af 
den samlede implementeringsplan.

 I forhold til tiltrædelse af indstillingen på mødet 19. maj 2016, er det 
positivt, at styregruppen holdes tæt orienteret om forløbet op til 
sommerferien - og det tilsvarende bør også ske i forhold til 
afviklingen af det fortsatte testforløb efter sommerferien. Dette ikke 
mindst af hensyn til at fjerne unødige usikkerheder hos projekter, 
leverandører mm. KL og Kombit forudsætter endvidere, at den 
nævnte finansieringssag også omfatter projekternes merudgifter, 
som følge af forsinkelserne.


