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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

Godkendt 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)
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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. 
 



Side 3/4

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. 



Side 4/4

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.
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