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Referat af møde i styregruppen for GD1 og GD2 

Torsdag den 18. august 2016 kl. 09:00 – 10:30, SDFE mødelok. 0.3.  

 

Til stede: 

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, Steen Eiberg Jørgensen (SEJ) DST, Carsten 

Grage (CG) CPR, Michael Silau (MSI) ERST, Søren Rude (SRU) SKAT, Troels G. 

Rasmussen (TGR) KL, Per Smed (PSM) Kombit, Per Gade (PEGAD) DIGST, Peter 

Henriksen (PEHEN) DIGST, Bisidder, Claus Rønne Jensen (CRJ) SKAT, 

Suppleant for Jeanette H. Heiner, Asbjørn Lenbroch (ASLEN) SDFE, Referent, 

Helle Mette Sørensen (HELMS) SDFE, Referent.  

 

Afbud:  

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

(Domstolsstyrelsen). 

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referater  
3. Revideret plan for test og idriftsættelse  

a. Status 
b. Videre proces 

4. Evt. 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

SRN bemærkede, at Thea Sand fra SKAT var forhindret i at deltage i mødet. 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referat (B) 

SRN bemærkede, at der til mødet er udsendt referater fra både GD1 og GD2 STG-

møde den 30. juni samt referater af de fælles STG-møder hhv. den 14. og den 30. 

juni. Da dette er et fælles GD1 og GD2 STG skal der kun godkendes referater af de 

Kontor 

Effektivisering 

 

Dato 

18. august 2016 

 

J nr. 600-00190 

 

helms/aslen 
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fælles møder.  Den formelle godkendelse af referaterne af GD1 og af GD2 STG fra 

d. 30. juni, vil ske på næste styregruppemøde. 

 

Referat af det fælles GD1 og GD2 STG d. 14. juni 2016 blev godkendt uden 

bemærkninger. 

 
Vedrørende referat af det fælles GD1 og GD2 STG d. 30. juni havde SRU 
fremsendt følgende bemærkninger, begge til punkt 5 side 3: 

 
- SRU bemærkede, at arbejdet med ændringen af DLS løbende har været 

beskrevet i statusrapporterne fra BBR-projektet og tilføjede, at SKAT vil følge 
op i forhold til governance på BBR. 

- (SRU) BBR-projektet følger planen bortset fra, at det kun i begrænset omfang 
har været muligt at teste på tværs af projekterne. 

Bemærkningerne vil blive indarbejdet i referatet. 

 

3. Revideret plan for test og idriftsættelse af GD1 og GD2 

SRN beklagede den sene fremsendelse af ”Cover til GD1/GD2-stg” samt ”Test 

GD1, GD2 og GD7 – Status og erfaringer” og informerede om, at dokumenterne 

ikke er blevet behandlet af projektforum. Status og fremdrift var dog blevet drøftet 

på projektforum.  

 

Det blev bemærket, at der ikke skulle træffes beslutninger på indeværende møde. 

Delprogramledelsen ønsker input til, om coveret viser retningen for det videre 

forløb.  

 

Status: 

PLL gennemgik status på forudsætninger for test i GD1/GD2/GD7 pr. 16. august 

2016.  

 

Der er arbejdet med testforudsætningerne hen over sommeren. De væsentligste 

ændringer i forhold til status den 30. juni 2016 er: 

- EJF: Der er hul igennem til transportbåndet 
- EBR: Der er fundet en model for etablering af testdata 
- BBR, DAR og DAGI: Er i rødt på flere punkter som følge af registrenes 

forestående rekonfigurering på Datafordeleren 

Hen over sommeren er der arbejdet med: 

- BBR: DLS (datamodel og prøvedata) 
- DAR: DLS (datamodel og prøvedata) 
- DAGI: Fremskyndelse multigeometri på DAF 
- DAF: Forbedring af svartider på forespørgsler 
- Alle registre: Implementerering af sikkerhed under NemLog-In STS 
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SRN kvitterede for, at der over sommeren er arbejdet med de aftalte 

indsatsområder. 

 

Pga. arbejdet med indsatsområderne er der ikke testet meget. Det er CPR, der har 

testet mest hen over sommeren.  Man skal dog være opmærksom på, at status kun 

indeholder test, der er indberettet. Ligesom det ikke kan forventes, at der testes på 

registre, der skal rekonfigureres. 

 

PSM bemærkede, at billedet af testforløbet ser fornuftigt ud. 

 

SRN opsummerede og konkluderede, at styregrupperne har et fælles billede af 

testforløbet. 

 

Videre proces: 

BRAHA gennemgik ”Proces frem mod revideret tidsplan”.  Processen sigter mod en 

beslutning i Grunddatabestyrelsen d. 30. september 2016 om en revideret tidsplan. 

Grunddatabestyrelsen skal drøfte udkast til planen på møde d. 26. august mhp. at 

give retningslinjer for den endelige plan. 

 

GD1 og GD2 vil sammen med registrene komme med overslag over omkostninger 

for senarie a og b. 

 

Der var følgende bemærkninger til processen: 

 
- Det vil være optimalt at få overblik over økonomien for hver af de to 

løsninger. 
- Det vil være hensigtsmæssigt at få en opdeling af omkostningerne (IT, drift 

o.l.) og undgå for store ”klumper”. 
- Det er vigtigt at forholde sig til periodisering, dvs. hvornår omkostningerne 

afholdes (2016, 2017 eller 2018) 
- Det bør undersøges om den ændrede tidsplan for GD1 og GD2 vil have 

indvirkning på de andre delprogrammer/ grunddataprogrammet 
- Det er vigtigt, at den plan der fremlægges er gennemarbejdet og tager 

højde for de spørgsmål som Grunddatabestyrelsen forventelig vil stille.  

- Det foreslåede idriftsættelsestidspunkt skal indtænke ESRs årshjul og 
”frozen zone”. Det skal afklares, hvad der præcist menes med ”frozen 
zone”, samt hvad det betyder i forhold til tilbagekonvertering til ESR.  

BRAHA informerede om, at processen foregår i 2 trin: 
1) Overordnet plan med økonomioverslag til d. 26. august 
2) Mere detaljeret plan til beslutning på møde i Grunddatabestyrelsen d. 30. 

september. 

 

MSI forespurgte til om ændringerne i tidsplanen påvirker fremsættelsen af forslaget 

til ny adresselov. BRAHA svarede, at arbejdet med loven fortsætter uafhængigt af 

de forventede justeringer af test og implementeringsforløbet. 
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LONOR bemærkede, at selve snitfladetesten fortsat forventes at vare 2 måneder, 

men at erfaringerne har vist, at procestiden for fejlretning er lang. BRAHA 

supplerede med, at der er fokus på at reducere fejlretningstiden, men at det er 

svært som følge af mange led i processerne.  

 

TGR bemærkede, at både scenarie a og scenarie b ser optimistiske ud, og at der 

kan opstå mange fejl. Det vil være hensigtsmæssigt at udfordre frozen zone. 

 

PSM udtrykte bekymring for, at der erfaringsmæssigt kan opstå komplikationer i 

slutningen af integrationstesten. Der bør i planen være tid til at tage sig af disse. 

 

SRN opsummerede drøftelsen med at konkludere: 

 Der skal skaffes overblik over, om ændringer kun har indvirkning på GD1, 
GD2 og GD7 eller på hele Grunddataprogrammet. 

 Der udarbejdes både testplan og idriftsættelsesplan. 

 De økonomiske beregninger skal opdeles i mindre dele. 

 Registrene skal kende forudsætninger for integrationstesten. 

 Erfaringer fra opstart og afslutning af testperioder skal indarbejdes i planen. 

 GD1 og GD2 styregruppemøde d. 28. september skal flyttes, så indstilling 
til Grunddatabestyrelsen kan nå at blive gennemgået og evt. ændringer 
tilrettet. Den samlede møderække for møderne i GD1 og GD2 STG i 
efteråret 2016 vil også blive justeret. 

 

I overensstemmelse med indstillingen drøftede styregruppen leverancer og 

milepæle og gav input til det videre arbejde med de to senarier, der forelægges 

Grunddatabestyrelsen den 26. august. 

 

4. Evt. 

PLL gjorde opmærksom på, at projekterne skal arbejde videre med forberedelser til 

snitfladetest - efter den nuværende plan - indtil Grunddatabestyrelsen har tiltrådt en 

ny tidsplan ud.  

 

Budskabet til omverdenen er, at GD1 og GD2 ikke er klar til den tværgående 

snitfladetest, og at programledelsen er ved at se på hvorledes testplanerne kan 

justeres. Det er vigtigt at momentum i test og udviklingsaktiviteterne fastholdes. 


