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Styrelsen for Dataforsyning 

og Effektivisering 

 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 

 

T: +45 7254 5500 

E: sdfe@sdfe.dk 

 

www.sdfe.dk 

 

 

Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde. 

Torsdag den 17. november 2016 kl. 13.15-15.00, SDFE mødelok. 0.3 

 

Deltagere:  

Søren Reeberg (SDFE), Brian Arreborg Hansen (SDFE), Morten Nordahl Møller 

(SDFE), Peter Lindbo Larsen (SDFE), Peter Knudsen (SDFE), Louise Nordskov 

(SDFE), Georg Jensen (SDFE), Jess Svendsen (GST), (SDFE), Carsten Grage 

(CPR), Line Theil Elikofer (SDFE), Søren Rude (SKAT), Troels G. Rasmussen 

(KL), Per Smed (Kombit), Per Gade (DIGST), Peter Henriksen (DIGST) Bisidder, 

Gitte Bahne Mortensen (DIGST) Bisidder, Ditte Kellebjerg Mogensen (ERST) 

(Suppleant for Michael Silau), Asbjørn Lenbroch (SDFE) Referent, Helle Mette 

Sørensen (SDFE) Referent.  

  

Afbud:  

Sørup Hansen (Domstolsstyrelsen), Thea Sand (SKAT), Jeanette H. Heiner 

(SKAT), Michael Silau (ERST), Steen Eiberg-Jørgensen (DST). 

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B) 
2. Godkendelse af referat (B) 
3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 
4. Status for hændelser (B) 
5. Status på test (B) 
6. Sikkerhedshåndtering for tværgående services (B). 
7. Prøveimplementering (B) 
8. Styregruppemøder 1. halvår 2017 
9. Evt. 

 

Referat 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden (B) 

Søren Reeberg (SDFE) informerede om, at Peter Lindbo Larsen (SDFE) forlader 

stillingen som delprogramleder for GD1, og at Peter Knudsen (SDFE) (tidligere 

projektleder for MU) tiltræder som ny programleder for GD1.  

 

Kontor 

Effektivisering 

 

Dato 

6. december 2016 

 

J nr. 600-00191 

 

Helms/Aslen 
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Søren Reeberg (SDFE) oplyste desuden, at der er blevet tilført ressourcer til GD1 

og GD2 I lyset af at delprogrammet tager længere tid end oprindelig forudsat. 

 

Der tilføres chefressourcer, idet kontorchef Morten Nordahl Møller (SDFE) indgår 

som chefressource i Brian Arreborg Hansens kontor frem til sommeren 2017 med 

ansvar for GD1 og GD2. Desuden bliver Stine Kern Licht (SDFE) ny projektleder for 

testprojektet og indtræder i den stilling, som Jørgen Skrubbeltrang tidligere havde. 

 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat (B) 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Pkt. 3 Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

Per Gade (DIGST) orienterede om, at DIGST har modtaget en anmodning om 

aktindsigt fra Jyllands Posten om al korrespondance mellem 

Digitaliseringsstyrelsen og Skat/Skatteministeriet om forsinkelsen af 

grunddataprogrammet i perioden 1. maj 2016 til 31. oktober 2016. DIGST har valgt 

at imødekomme anmodning fuldt ud.  

 

 

Pkt. 4 Status for hændelser (B) 

Søren Reeberg (SDFE) redegjorde for sagen. Der er væsentlige 

uhensigtsmæssigheder forbundet med at løse registrenes behov for 

stedbestemmelse og payload på Datafordeleren. Samtidig har der været rejst tvivl 

om, hvorvidt den forskellige implementering af bitemporalitet i registrene kan få 

opsættende virkning i snitfladetest og integrationstest. Derfor har SDFE undersøgt 

mulige alternative løsninger for hændelsesfunktionalitet og undersøgt 

konsekvenserne ved forskellig implementering af bitemporalitet.  

 

Flemming Nissen (SDFE) præsenterede resultaterne af arbejdet med udredning af 

bitemporalitet, eksternt payload og stedbestemmelse.  

 

Den foreløbige konklusion på udredningsarbejdet er, at det ikke er kritisk for 

gennemførelse af snitfladetest og integrationstest, at registrene har implementeret 

bitemporalitet forskelligt. Umiddelbart synes behovet for eksternt payload og 

stedbestemmelse mindre end hidtil antaget. 

 

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at der findes teknisk information fra 

udredningen, som vil blive videregivet til registrene, der vil blive inddraget i en 

dialog om behov for payload mv.. 
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Per Smed (Kombit) foreslog, at der laves en ”ordrebog”, hvor de ting, der ikke er 

kritiske for gennemførelse af test og idriftsættelse kan registreres.  

 

 

Troels G. Rasmussen (KL) bemærkede, at KL havde forventet et andet notat, end 

det fremlagte, og mener ikke, at det er muligt at træffe beslutning på det 

foreliggende grundlag. Troels bemærkede endvidere, at der efter KL’s opfattelse er 

sket en opgaveglidning fra Datafordeleren til registrene i forhold til, hvad der blev 

forudsat tilbage i 2014.  

 

Søren Reeberg bemærkede hertil, at der måske snarere er tale om en antagelse, 

der har vist sig ikke at holde.  

 

KL bakker op om den ovenfor nævnte dialog med registrene om behov for payload 

mv. Men før der træffes beslutning om retning for en løsning, ønsker KL et egentligt 

beslutningsoplæg med en redegørelse for baggrunden for problemstillingen, 

tidsplan for arbejdet, løsningsmuligheder samt konsekvenser for registrene i forhold 

til det oprindeligt forudsatte i 2014.  

Søren Rude (SKAT) bemærkede, at mulige løsningsmodeller bør sammenholdes 

med den funktionalitet, der blev besluttet i 2014, så der ikke gættes på, om der er 

sket en opgaveglidning. Og det bør ledsages af eksempler, som gør 

løsningsmodellerne lettere forståelige. Herved vil vejen til valg af løsning blive 

kortere. 

 

Ditte Kellebjerg Mogensen (ERST) bemærkede, at ERST tager forbehold for 

økonomi, ressourcesituation mv. så længe det er ukendt, hvad løsningen bliver. 

 

Søren Reeberg (SDFE) noterede sig dette, og bemærkede, at det er en 

problemstilling, som gælder alle.  

 

Per Gade (DIGST) tilsluttede sig, at der er behov for yderligere undersøgelse og 

udarbejdelse af beslutningsoplæg, og at dette bør foreligge til næste 

styregruppemøde i december. I forlængelse heraf konstaterede Per Gade, at der er 

i 2016 er afsat 1 ½ mio. kr. til håndtering af hændelsesproblematikken. 

 

Søren Reeberg (SDFE) samlede op og konkluderede, at styregruppen tilsluttede 

sig, at GD1/GD2 tager bilaterale drøftelser med registrene og evt. leverandører. På 

det grundlag gennemføres en analyse af mulige løsningsalternativer. Analysen 

forelægges til behandling på det fælles GD1 og GD2 styregruppemøde i december.  

 

Pkt. 5 Status på test (B) 

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede indledningsvist at der er god fremdrift i 

forberedelserne til testarbejdet, og at der er fokus på at få problemerne løst hurtigt.  
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Brian Arreborg Hansen (SDFE) gennemgik slides om status på 

testforberedelserne, hvor bl.a. forsinkelser i tidsplan for konfiguration af DAR, DAGI 

og BBR på Datafordeleren blev adresseret. Brian bemærkede, at det er 

bekymrende, at KMD arbejder med mange registre (konfigurationsforløb) på én 

gang, da det kan betyde, at der opstår forsinkelser for de registre, der ligger 

senere.  

 

Troels G. Rasmussen (KL) kvitterede for en god plan med fokus på de kritiske 

områder.  

 

Louise Nordskov gennemgik risikobilledet for GD1 og GD2 angivet i bilag nr. F 5.1. 

Cover på testplanens risici. 

 

Vedrørende punkt 4 orienterede Georg Jensen (SDFE) om, at GD7 ikke forventer 

problemer ift. rettelse af fejl på Datafordeleren. Der er enighed med KMD om 

”hypercare”, men det kan være vanskeligt at aftale præcise tidsestimater for 

ændringer til datamodeller, tjenester og hændelser, da der ikke på forhånd kan 

siges noget om, hvor store ændringer, der vil komme på tale. 

 

Vedrørende pkt. 7 ytrede Per Gade (DIGST) ønske om at bibeholde punktet i 

risikobilledet. Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at punktet bliver stående, men 

at der ikke laves yderligere mitigerende handlinger. 

 

Vedrørende punkt 8, 9 og 13 lukkes disse og fjernes fra planen. 

 

I forbindelse med testplanens risici efterspurgte Troels G. Rasmussen (KL) en 

angivelse af sandsynlighed for de enkelte risici. Brian Arreborg Hansen (SDFE) 

bemærkede til dette, at risikoregisteret bør ses i sammenhæng med den 

detaljerede milepælsplan.  

 

Per Gade (DIGST) bemærkede, at det var en god oversigt til at holde fokus på de 

væsentligste risici. 

 

Med disse bemærkninger tiltrådte styregrupperne indstillingen og godkendte 

risikobilledet med de aftalte ændringer. 

 

Styregrupperne tiltrådte desuden indstillinger i bilag F 5.2 Cover Effektivisering af 

fejlrettelser, herunder den supplerende proces for effektivisering af fejlrettelser 

(bilag F 5.3 Effektivisering af fejlrettelser) samt indstilling om, at der stilles 

ressourcer til rådighed for fejlhåndtering i det omfang, det er nødvendigt. 

 

Pkt. 6 Sikkerhedshåndtering for tværgående services. (B) 

Peter Lindbo Larsen (SDFE) redegjorde for udstilling af tværgående services med 

sikkerhedsbelagte CPR/CVR data. 
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Styregrupperne godkendte, at sammenstillede services med CPR- eller CVRdata 

håndteres i overensstemmelse med de fælles retningslinjer herfor, beskrevet i bilag 

F 6.2 ”Udstilling af tværgående services med CPR/CVR data”. 

 

 

Pkt. 7 Prøveimplementering (B) 

Peter Lindbo Larsen (SDFE) gennemgik på overordnet niveau 

prøveimplementering 1 og prøveimplementering 2. 

 

Per Smed (KOMBIT) bemærkede vedr. prøveimplementering 2, at landsdækkende 

udtræk kan tage lang tid at indlæse. 

 

Styregrupperne tiltrådte, at:  

 

1. Registrene (MU, EBR og DAR) inden 1. februar 2017 leverer dataudtræk i 

overensstemmelse med aftalte dataformater. Kilden til GD1 registrenes 

udtræk er GD1’s sammenhængende testdatasæt omfattende 

kommunerne: København, Frederiksberg, Rødovre, Lejre og Roskilde. 

DAR leverer adressedata for de samme kommuner. 

2. Prøveimplementering 2 gennemføres på grundlag af landsdækkende 

udtræk fra registrene. 

3. E&E anvendertest påbegyndes efter gennemført integrationstest og 

afsluttes umiddelbart før den endelige GD1 implementering. 

4. Præciseringer af prøveimplementering 1 og 2 samt ændringer ift. 

testplanens tidsskema vil blive indarbejdet i den fælles GD1/GD2 testplan.    

 

 

Pkt. 8 Styregruppemøder 1. halvår 2017. 

Helle Mette Sørensen (SDFE) præsenterede forventet mødekadence for GD1 og 

GD2 styregruppemøder i 1. halvår 2016. 

 

Styregrupperne tiltrådte indstillingen. 

 

 

PKT. 9 Evt. 

Troels G. Rasmussen (KL) bemærkede, at det var positivt, at der var kommet en 

fælles udmelding om forsinkelse af grunddataprogrammet, men udtrykte samtidig 

bekymring for, om årsagerne til forsinkelsen bliver kommunikeret tilstrækkeligt 

præcist.  

Per Gade (DIGST) bemærkede, at der er lavet et fælles beredskab, der giver et 

mere nuanceret billede. Pointen om at der er tale om tekniske komplicerede 

processer, der er vanskelige at få til at hænge sammen understreges i det fælles 

beredskab. 
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Peter Lindbo Larsen blev af Søren Rude (SKAT) samt Søren Reeberg (SDFE) 

takket for samarbejdet og arbejdet med GD1, hvor Peter har gjort en stor indsats 

på fællesskabets vegne. 

 


