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Referat af fælles møde i GD1 og GD2 styregruppe. 

Torsdag den 14. juni 2016 kl. 15.00-16.30, SDFE mødelok. 0.4.  

 

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), Peter Henriksen (PH, 

DIGST), Claus Rønne Jensen, (CLR, SKAT – suppleant for Jeanette H. Heiner), 

Christian Ballhausen, (CHB, SKAT – suppleant for Thea Sand), Georg Jensen (GJ, 

SDFE), Troels Garde Rasmussen (TGR, KL), Per Smed (PSM, KL),  

Asbjørn Lenbroch (ALE, SDFE), Helle Mette Sørensen (HMS, SDFE) referent.  

 

Afbud: 

Gisla Soltau Faber (GSF, ERST), Thea Sand (SKAT), Carsten Grage (CG, CPR), 

Søren Rude (SRU, SKAT), Steen Eiberg-Jørgensen (SEJ, DST), Sørup Hansen 

(Domstolsstyrelsen), Jeanette H. Heiner (SKAT). 

 

 

Dagsorden for ekstraordinært GD1 / GD2 styregruppemøde – kl. 15.00-16.30 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat (B) 

3. Status på testprojektet (B) 

4. Skitse for test pr. 1. august 2016 

5. Evt. 

 

Referat 

 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen. 

 

Ad. 2 Godkendelse af referat fra d. 19.05.2016 (B)   

Som varslet i referatet er der til GD1 og GD2 programsekretariat blevet fremsendt 

et notat med KLs og Kombits kommentarer i forlængelse af GD1 og GD2 

styregruppemøderne d. 19. maj 2016. Notatet vil blive behandlet på næste 

ordinære styregruppemøde d. 30. maj 2016. 

 

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

Kontor 

Effektivisering 

 

Dato 

15. juni 2016 

 

J nr. 600-0019 

 

/helms, aslen 
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Ad. 3 Status på test (B) 

SRN indledte med bemærkning om, at coveret og præsentationen angiver 

retningen for, hvad der arbejdes henimod og hvilke beslutninger, der skal træffes 

på styregruppemødet d. 30. juni 2016. Desuden vil coveret og præsentationen 

samt diskussionerne på mødet danne grundlag for rapportering til 

Grunddatabestyrelsen i uge 25. 

 

BRAHA informerede om, at forudsætningerne for test ikke har været på plads, som 

planlagt. Samlet set er man kommet langsommere i gang, men det går gradvist 

fremad. Ressourcerne er primært brugt på at gøre testforudsætninger klar i stedet 

for at teste, og man er ca. 1 ½ måned forsinket. Derfor er en del ting blevet skubbet 

til efter sommerferien. 

 

PLL præsenterede de 3 testformer (snitflade-, integrations- og anvendertest) samt 

status og udfordringer i forhold til test.  

 

LONOR informerede om, at multigeometri var planlagt til DL5, men det har vist sig, 

at det er hensigtsmæssigt at fremskynde dette i relation til DAR. 

 

PLL bemærkede, at udarbejdelse af testcases er meget vigtig forudsætning for 

overhovedet at gennemføre test.  

 

PLL orienterede om, at der indtil nu ikke har været testet meget, så det statistiske 

grundlag for fejlstatus er meget begrænset og kan ikke anvendes. Først nu starter 

test rigtig i de enkelte projekter. Derfor er der ikke umiddelbart grundlag for 

væsentlige justeringer af testplanen. 

 

JSS informerede om, at MU har udfordringer i forbindelse med snitfladetesten. 

Fabriksprøven afsluttes forventelig i denne uge, og produktionsprøven er startet d. 

17. maj. Testmiljø er godkendt, men da de fysiske testressourcer har været brugt til 

produktionsprøve, er der ikke foretaget megen test. Det vurderes dog, at den 

reviderede plan kan overholdes. 

 

PSM bemærkede at BBR/DAR følger udviklingsplanerne. Udviklingen af 

brugergrænseflader (GUI) udestår. 

 

SRN informerede, om, at både DAR og DAGI er i gang med test.  

 

TGR forespurgte, om ændringshåndteringen foregår hurtigt nok. GJ informerede 

om, at der er afsat midler til dette, og der er udarbejdet et setup, så testprojektet 

kan eskalere en sag om nødvendigt.  

 

BRAHA bemærkede, at der arbejdes på at strømligne ændringshåndterings-

processerne.  
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SRN konkluderede, at der er fremdrift i testarbejdet, men fremdriften er mindre end 

forventet. Styregruppen tog status til efterretning. 

 

Ad. 4 Skitse for test pr. 1. august 2016 (D) 

PLL præsenterede en skitse for de kommende testfaser. Skitsen er udarbejdet på 

baggrund af tilbagemeldinger fra projekterne.  

 

Snitfladetesten, der skulle være afsluttet 30. juni vil fortsætte efter sommerferien. 

Integrationstest forudsætter at der er godkendte snitfladetest for de 

services/hændelser, der indgår i integrationstesten. Dette bevirker, at 

integrationstestens start udskydes til september, og forventes afsluttet medio 

december. Anvendertest kan påbegyndes parallelt med integrationstesten, men der 

er stor usikkerhed ift. til at kunne fastlægge afslutningstidspunktet for 

anvendertesten. Dette tidspunkt vil derfor først blive fastlagt, når 

erfaringsgrundlaget er større. Indtil videre er det derfor planlagt, at anvendertesten 

starter op medio oktober og løber til ultimo december 2016. Der har endnu ikke 

været dialog med anvenderne om ændringerne af testplanen. 

 

SRN pointerede, at det er nødvendigt at ændre planer i takt med, at 

erfaringsgrundlaget bliver større. Det er hensigtsmæssigt, at der er parallelitet i 

snitfladetesten og integrationstesten, og at integrationstesten starter med at teste 

det, som er færdig i snitfladetesten. 

 

PSM bemærkede, at jo tættere man er på en deadline, der træffes beslutning om at 

udskyde, jo større vil omkostningerne være.  

 

TGR informerede om, at KL ikke er i stand til at vurdere den ændrede tidsplan på 

det foreliggende grundlag. Han fandt det desuden bekymrende at teste parallelt, 

hvilket øger kompleksiteten og dermed risikoen for forsinkelser. KL har behov for 

tid til at diskutere den skitserede plan internt.  

 

PLL svarede, at der var indarbejdet i planen at integrationsteste i forlængelse af 

snitfladetesten for de projekter med indbyrdes afhængigheder. 

 

ADM bemærkede, at DIGST har noteret sig bekymringer og forespurgte, om der 

var noget, som kunne gøres på styringsmæssigt niveau for at understøtte denne 

ændrede testplan. 

 

BRAHA svarede, at efter sommerferien er der mere kendskab til, hvor godt 

snitfladerne passer sammen. På det tidspunkt vil der være et mere kvalificeret 

grundlag for evt. at træffe mere grundlæggende beslutninger om ændringer i 

testplanen. 

 

PSM bemærkede, at fejl, der dukker op senere i testprocessen, er dyre at rette. 

 

SRN bemærkede, at det derfor er vigtigt, at jo hurtigere, at integrationstesten 

igangsættes, jo bedre.  
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SRN har forståelse for, at der ikke kan træffes beslutning på dette 

styregruppemøde, og at paralleliteten giver anledning til bekymring i styregruppen. 

Der er dog på styregruppemødet opbakning til at arbejde videre med ændret 

testplan, hvor der startes integrationstesten parallelt med, at snitfladetesten løber. 

Skitsen blev samlet set betragtet som det bedst mulige på nuværende tidspunkt. 

 

Når skitsen til planen fremlægges for Grunddatabestyrelsen d. 23. juni, vil det være 

med det forbehold, at der endnu ikke er truffet beslutning i GD1 og GD2 

styregruppen. 

 

For at give så meget tid som muligt til at diskutere den ændrede testplan, udsendes 

præsentation med den ændrede testplan med det samme til styregruppe-

medlemmerne. 

 

 

Ad. 5 Evt. 

PSM informerede om en forestående direktionsbehandling i Kombit vedrørende 

ønske om fælles brugerstyring, der også vil omfatte Matriklen og Ejerfortegnelsen. 

Der vil blive tilsendt afgørelse til DIGST og Matriklens Udvidelse om ca. 14 dage. 

 

 


