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Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde.
Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.15-11.15, SDFE mødelok. 0.4
Deltagere:
Søren Reeberg (SRN) SDFE, Brian Arreborg Hansen (BRAHA) SDFE, Georg
Jensen (GJ) SDFE, Jess Svendsen (JES) GST, Louise Nordskov (LONOR) SDFE,
Peter Lindbo Larsen (PLL) SDFE, Carsten Grage (CG) CPR, Line Theil Elikorfor
(LINTE) SDFE, Michael Silau (MSI) ERST, Søren Rude (SRU) SKAT, Tine Garbers
(TKG) KL, suppleant for Troels G. Rasmussen (TGR) KL, Per Smed (PSM) Kombit,
Per Gade (PEGAD) DIGST, Peter Henriksen (PEHEN) DIGST Bisidder, Gitte
Bahne Mortensen (GIBAM) DIGST Bisidder, Thea Sand (THS) SKAT, Claus Rønne
Jensen (CRJ) SKAT, Suppleant for Jeanette H. Heiner, Asbjørn Lenbroch (ASLEN)
SDFE, Referent.
Afbud:
Sørup Hansen, Domstolsstyrelsen, Troels G. Rasmussen (KL), Steen EibergJørgensen (DST), Jeanette H. Heiner (SKAT).

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat (B)
Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
Status på testprojektet (O)
Test- og implementeringsplan (B)
Status på udvidet hændelsesunderstøttelse på Datafordeleren (O).
Etablering af sammenhængende prøvedata I GD1/GD2 (B)
Status på Lovprojektet (O)
Evt.

Referat
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt uden bemærkninger.
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Pkt. 2 Godkendelse af referat (B)
Tine Garbers (KL) bemærkede, at der på referatets side 4 skal stå at Troels G.
Rasmussen sagde, at det ville være uhensigtsmæssigt, at udfordre frozen zone.
Med Tines bemærkning blev referatet godkendt.
Pkt. 3 Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
Per Gade (DIGST) orienterede om, at der er møde i Grunddatabestyrelsen den 30.
september, og at der arbejdes på at få tidsplanen for test i GD1 og GD2 færdig
hertil.
Pkt. 4 Status på testprojektet (O)
Brian Arreborg Hansen (SDFE) bemærkede, at der ikke bliver testet ret meget, og
at de fleste registre venter på, at få deres opdaterede DLS’er konfigureret på
datafordeleren.
Pkt. 5 Test- og implementeringsplan (B)
SRN indledte med at gøre rede for at testplanen er et levende dokument. Der vil
komme flere input til planen, bl.a. på baggrund af de afholdte interviewrunder før
denne er endelig.
BRAHA præsenterede baggrunden for sagen. Programledelserne har lavet udkast
til plan og har efterfølgende haft møder med projektleder og projektejer for hvert
register mhp. at få indmeldt registerspecifikke milepæle. I forhold til den fremsendte
version er det blevet præciseret, at Matriklen kan starte snitfladetest 1. marts.
Udgangspunktet har været , at vi ikke udfordrer 1. februar 2018 som dato for
igangsættelse af implementering.
Der er i planen lagt tid ind til klargøring til test og tid fejlretning og gentest mellem
faserne. De testopgaver der er lavet i 2016 skal laves igen, og vil derfor afspejles
på udgiftssiden.
SRN bemærkede, at programledelsen arbejder på at konsolidere planen og
udgiftsbilledet. Parallelt hermed arbejde DIGST med at belyse de økonomiske
konsekvenser ift. gevinstrealiseringen.
Jess Svendsen (GST) bekræftede, at MU/EBR kan være klar 1. marts, og at GST
tror på den plan der foreligger, og GST kan leverer i overensstemmelse hermed.
Michael Silau (ERST) bemærkede, at det fremgår af testplanen, at ERST skal
kvalitetssikre andre registres testcases. Det kan ERST ikke, men vil gerne bistå
med hjælp.
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Peter Lindbo (SDFE) svarede hertil, at det er en upræcis formulering, da ERST ikke
anvender GD1/GD2 services.
Søren Rude (SKAT) bekræftede, at SKAT forventer at kunne leve op til planen og
mener, at den er realistisk. SKAT er optaget af planens robusthed ift. risici for
dominoeffekt og hvor der er plads til parallelle processer. Det bør fremgå, hvilket
fejlniveau der forventes, og hvad sandsynligheden er for, at risici indtræffer. Søren
bemærkede desuden, at tiltrædelse af planen må være med forudsætning om, at
der findes finansiering.
BRAHA gennemgik planens risici.
SRN bemærkede, at indgangsvinklen er, at alle registre skal være klar til
snitfladetest inden denne i gangsættes. Midlet er ikke på nuværende tidspunkt
parallelitet. Der udestår derfor en drøftelse af, hvad det betyder, at MU først er klar
1. marts.
Tine Garbers (KL) havde følgende bemærkninger til sagen:
- Der er forskel på planens risici; nogle risici er større end andre. Det vil
være hensigtsmæssigt med datoer at styre efter, samt beskrivelse af
muligheder for ”fall back plan” hvor relevant.
- Der er behov for at få synliggjort i sagen, hvordan governance på tværs
styrkes.
- Registrenes idriftsættelse er endnu ikke detailplanlagt. Det bør derfor
fremgå, at der er risiko for at den afsatte tid ikke er tilstrækkelig.
- Planen bør suppleres med en oversigt over planens milepæle.
- Planen bør nå styregrupperne igen inden den går til Grunddatabestyrelsen.
Desuden spurgte Tine Garbers (KL) til, hvordan businesscasen håndteres.
Per Gade (DIGST) svarede ift. businesscasen, at der skal tages stilling til, at
businesscasen skal revurderes. På nuværende tidspunkt er der dog ikke
tilstrækkeligt grundlag til det.
Brian Arreborg Hansen (SDFE) bemærkede, at styregrupperne får planen i skriftlig
høring inden den fremsendes til GB, men at det vil blive med meget kort frist.
Søren Rude (SKAT) bad om at få bekræftet, at de økonomiske konsekvenser
baserer sig på de input registrene indleverer senere samme dag.
Der var desuden følgende bemærkninger til risikobilledet:
 Det bør fremgå hvornår de aktuelle enkelte risici er aktuelle / hvilke
milepæle de påvirker, således at ”early warning” er mulig.
 Der skal laves et kontraktligt regime for DAF der kan håndtere at DL4
forlænges. Dette omfatter aftaler om fejlrettelser.
SRN samlede op med følgende bemærkninger:
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Der arbejdes videre på et konsolideret overblik over de økonomiske konsekvenser
af den reviderede plan. Proces for håndtering af økonomien vil blive indarbejdet i
coveret. Finansieringen skal ligeledes på plads, og vi tager udgangspunkt i de tal,
der kommer ind fra registrene. Det bemærkes i coveret, at detailplanlægning af
implementeringen udestår. Planen sendes i skriftlig høring inden den går til GB.
Programledelserne vil arbejde videre med
 Risikolisten med angivelse af kritiske datoer.
 Beskrivelse af den styrkede governance.
 Beskrivelse af muligheder for ”fall back plan” hvor relevant
 Beskrivelse af håndtering af ”fejl” i anvendertest.
Styregruppen tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at det er en forudsætning,
at merudgifterne til forlængelsen finansieres.
Pkt. 6 Status på udvidet hændelsesunderstøttelse på Datafordeleren (O)
BRAHA redegjorde for sagen og orienterede om, at der er sat et udredningsarbejde
i gang mhp. at pege på alternative løsninger til fuld implementering på
datafordeleren. På nuværende tidspunkt peger ”pilen” på de to første
løsningsmodeller (Register/geodatabank udsøger i egne data /
Registeret/geodatabank genererer den fulde hændelsesbesked).
Tine Garbers (KL) bemærkede til sagens afsnit om ’procedure’, at sagen er
forretningskritisk og derfor bør forelægges styregruppen til beslutning.
Brian Arreborg Hansen (SDFE) svarede hertil, at der vil være forskellige procedurer
afhængigt af hvilken løsning der peges på.
Søren Reeberg (SDFE) supplerede med bemærkning om, at hvis der bliver tale om
et stort problem skal sagen forelægges styregruppen igen. Hvis det derimod viser
sig at være et lille problem, som umiddelbart kan løses, vil det i mindre grad være
relevant at inddrage styregruppen.
Styregruppen tog sagen til efterretning med bemærkning om, at den videre proces
er afhængig af, hvilken løsning der peges på.
Pkt. 7 Etablering af sammenhængende prøvedata I GD1/GD2 (B)
PLL redegjorde for sagen.
Styregruppen tiltrådte, at registerprojekterne i GD1 og GD2 anvender
sammenhængende testdata fra Roskilde Kommune som prøvedata. Registrene
kan efter behov anvende data fra øvrige kommuner.
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Pkt. 8 Status på Lovprojektet (O)
BRAHA orienterede om, at lovene ikke som forventet kan fremsættes i Folketingets
åbningsuge, bl.a. som følge af længere proces med byrdevurdering og behandling
af høringssvar. Der planlægges nu med fremsættelse primo november. Da der nu
forventes udskydelse af implementeringen af GD1 og GD2 får den senere
fremsættelse ikke opsættende virkning.
Pkt. 9 Evt.
Der var intet under punktet.
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