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Referat af fælles GD1 og GD2 styregruppemøde.  

Torsdag den 21. april 2016 kl. 10.15-11.15, SDFE mødelok. 0.3  

 

Deltagere:  

Søren Reeberg Nielsen (SRN, SDFE), Brian Arreborg Hansen (BRAHA, SDFE), 

Louise Nordskov (LONOR, SDFE), Peter Lindbo Larsen (PLL, SDFE), Jess 

Svendsen (JSS, GST) Adam Mollerup (ADM, DIGST), Jacob Egelykke Rasch 

(JAE, DIGST), bisidder, Peter Henriksen (PH, DIGST), bisidder, Susanne Dael 

(SUD, SDFE), Per Smed (PSM, KL), Gisla Soltau Faber (GSF, ERST) Georg 

Jensen (GJ, SDFE), Søren Rude (SRU, SKAT), Thea Sand(THS, SKAT), Tine 

Garbers (TKG, KL) suppleant for Troels G. Rasmussen, Jørgen Skrubbeltrang 

(JSK, SDFE), Asbjørn Lenbroch (ALE, SDFE), Helle Mette Sørensen (HMS, SDFE) 

referent.  

 

Afbud: 

Steen Eiberg-Jørgensen (SEJ, DST), Troels Garde Rasmussen (TGR, KL), 

Carsten Grage (CG, CPR), Sørup Hansen (Domstolsstyrelsen) 

 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden (B) 
2. Godkendelse af referat (B) 
3. Status på lovprojektet (O)  
4. Forberedelse og beslutning om snitfladetest (B)  
5. Statusrapportering under snitfladetest(O) 
6. Rollefordeling under snitfladetest (B) 
7. Evt.  
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Referat 

 

PKT 1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Sekretariatet bemærkede at GD1 dagsordenen manglede orienteringspunktet vedr. 

lovprojektet, som dermed er et nyt punkt 3 på dagsordenen. 

 

Med denne bemærkning blev dagsordenen godkendt. 

 

 

PKT 2. Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

 

PKT 3. Status på lovprojektet (O) 

BRAHA (SDFE) redegjorde for status på lovprojektet. 

 

Tidsplanerne er justeret. Den tværministerielle forhøring i samlelovsgruppen er 

udskudt 2 uger for samleloven. Den forudsatte periode på 9 arbejdsdage til 

ministerclearinger fastholdes. Adresseloven udarbejdes sammen med 

Kammeradvokaten og sendes i alene forhøring hos de direkte berørte (KL, ESRT 

og CPR). 

 

Samlet set betyder ændringerne, at den offentlige høring udskydes 2 uger. 

 

TKG (KL) bemærkede, at KL ikke har fået udkast til samlelov til kommentering. 

BRAHA sørger for fremsendelse af dette til KL. 

 

GSF (ERST) bemærkede, at det er vigtigt for ERST, at loven træder i kraft senest 

1. januar 2017. 

 

BRAHA (SDFE) svarede, at tidsplanen for lovforslagenes fremsættelse er uændret, 

dvs. lovforslagene forventes fortsat fremsat i oktober 2016.  

 

 

PKT 4. Forberedelse og beslutning om snitfladetest (B)  

SRN (SDFE) indledte punktet med at kvittere for det store arbejde og den gode vilje 

til at løse problemer i projekterne. På trods af det gode samarbejde og fremdrift er 

der dog stadig rigtig mange løse ender, og alt er ikke på plads til snitfladetest d. 2. 

maj. Testprojektet arbejder på at tilrettelægge testaktiviteterne, så der bliver lavet 

den bedst mulige plan. 

 

JSK (SDFE) gennemgik status for testprojektet. Præsentationen er vedlagt 

referatet. 
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ADM (DIGST) spurgte, hvordan delprogramledelsen vurderede sandsynligheden 

for at starte snitfladetest d. 2. maj. 

 

BRAHA (SDFE) svarede, at der fortsat er mange ting, der skal falde på plads, og at 

programledelsen i uge17 vil være bedre informeret om, hvilke problemer der kan 

løses.  

 

PSM (KL) kvitterede for, at statusgennemgangen gav et godt billede af potentielle 

”showstoppere”. Han appellerede samtidig til, at de projekter, der kan være 

showstoppere, giver klar besked, hvis de bliver yderligere udfordrede. PSM 

anbefalede at igangsætte testen, selv om der ikke kan testes 100 %. 

 

GSF (ERST) bakkede PSM op og bemærkede, at det er vigtigt at komme i gang og 

få erfaringer med test. 

 

JSS (GST) redegjorde for status for Matriklen og bemærkede, at Matriklens 

udfordringer ikke på nuværende tidspunkt vurderes at være en showstopper i 

relation til de andre projekters gennemførelse af snitfladetesten. 

 

PLL (SDFE) bemærkede, at der er to barrierer, som kan vise sig større end 

Matriklens udfordringer, nemlig sikkerhed som følge af KMDs manglende udvikling 

af Nemlogin STS samt manglende etablering af testmiljøer. 

 

SRU (SKAT) bemærkede til indstillingen, at de to sidste pinde (hhv. at 

snitfladetesten igangsættes 2. maj og at styregruppeformanden har mandat til at 

udskyde starten) bør ses i en sammenhæng. Det væsentlige er, at testen foregår 

på så klart og ordentligt grundlag som muligt, også set i lyset at de mange 

ressourcer, der skal gøres klar og anvendes til arbejdet. 

 

SRN (SDFE) opsummerede, at indstillingen med disse bemærkninger blev tiltrådt. 

Styregrupperne orienteres om, hvorvidt og på hvilket grundlag snitfladetesten 

igangsættes 2. maj eller udskydes.  

 

 
PKT. 5. Statusrapport under snitfladetest (B). 

BRAHA (SDFE) præsenterede kort indholdet af den statusrapport, som foreslås 

tilsendt styregruppemedlemmerne hver 14. dag i testperioden.  

 

TG (KL) spurgte om det vil være muligt at se af statusrapporterne i hvilke register, 

fejlene opstår. 

 

BRAHA (SDFE) svarede bekræftende, at fejl som udgangspunkt altid vil være 

knyttet til et register. 
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ADM (DIGST) spurgte, om det vil være muligt at justere i skabelonen, hvis det 

vurderes, at der kan være andre relevante oplysninger, som bør med. 

 

SRN (SDFE) svarede bekræftende og foreslog at, der undervejs foretages en 

forventningsafstemning om indholdet.  

 

SUD (SDFE) bemærkede, at det er vigtigt at være opmærksom på at italesætte fejl 

korrekt i testforløbet. En fejl på grund af at tingene ikke hænger sammen, betyder 

ikke nødvendigvis at nogen har lavet noget forkert, men kan f.eks. betyde at 

specifikationen, der er udviklet efter, er forkert. 

 

SRN (SDFE) pointerede, at det er vigtigt, at fejl analyseres og problemerne afklares 

inden finansiering og ansvar diskuteres. Alternativt risikeres stop i testforløbet. 

 

Med disse bemærkninger tiltrådte Styregruppen indstillingen herunder, at 

testværktøjet er grundlaget for den daglige kommunikation i testforløbet, og at 

statusrapporterne til styregruppen får indhold om fremdrift og indstillinger, som det 

er skitseret i sagen. 

 

 
PKT. 6. Rollefordeling under snitfladetest (B). 

BRAHA redegjorde kort for den foreslåede rollefordeling og beslutningsprocesser 

under gennemførelse af snitfladetesten. 

Grundtanken er en naturlig eskalering i beslutningshierarkiet, der understøtter, at 

problemer løses på lavest mulige niveau. 

Styregruppen tiltrådte indstillingen herunder, at den hidtidige rollefordeling fra 

udviklingsperioden bibeholdes og anvendes i den overordnede proces for fejl og 

ændringsanmodninger, og at beslutningsprocesserne tilrettelægges, så der kan 

træffes hurtige beslutninger. 

 

 
PKT. 7. Evt. 

SRN (SDFE) informerede om, at JSK (SDFE) stopper som projektleder for 

testprojektet, idet han bliver ny projektleder for Matriklens udvidelse. SDFE 

arbejder på at finde ny projektleder.   

Næste planlagte styregruppemøde er den 19. maj. 

 


