
 

 

   

  

Afsluttende rapport for initiativ 12.1 ”Stærkere koordination og 

implementering” og 12.2: ”Klar ansvarsfordeling og tæt 

samarbejde på velfærdsområderne” 

Stamdata 

Tabel 1: Stamdata for initiativerne 12.1 og 12.2 

Initiativnavn ”Stærkere koordination og implementering” og ”Klar 
ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne” 

Ministerium Finansministeriet 

Institution Digitaliseringsstyrelsen 

Budget og finansiering STS, Digitaliseringsstyrelsen og ansvarlige myndigheder 

Ansvarlig for statusrapportering Thomas Holmstrøm Frandzen 

Formand for følge-/arbejdsgruppe Lars Frelle-Petersen 

Projektleder Thomas Holmstrøm Frandzen 

Projektejer Louise Palludan Kampmann 

Programleder  

Starttidspunkt  01/01-2012 

Sluttidspunkt 01/05-2016 

Øvrige kommentarer  

 

Resultater 

Der har som led i arbejdet med at implementere den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi (2011-15) være et stort fokus på tværgående koordination 

samt opgave- og ansvarsfordeling på tværs af initiativer og sektorer. Der har som 

led heri været oprettet et styregruppesekretariat og løbende programkoordination 

på sammenhængende områder i strategien. 

Der har i perioden 2011 til 2014 jævnligt været afholdt møder i 

digitaliseringsstrategiens styregruppe, som har truffet beslutning om 

udmøntningssager, afslutningsrapporter og andre principielle spørgsmål angående 

konkrete initiativer. Siden efteråret 2014 har styregruppen udelukkende fået 

forelagt sager i skriftlige høringer som følge af et stærkt reduceret behov for at 

træffe beslutninger om initiativerne, der på daværende tidspunkt alle var igangsat 

og i nogle tilfælde afsluttede. Indtil 2014 blev udmøntningssager og 

afslutningsrapporter ligeledes forelagt STS (Styregruppen for Tværoffentlige 

Samarbejder) til endelig godkendelse. Det blev i 2014, på anmodning fra flere af 

parterne i STS, besluttet at ophøre med at forelægge sager om strategien for STS. 



  Side 2 af 2 

Der blev i perioden 2012 til 2014 løbende gennemført tværgående risikoanalyser 

på strategiens initiativer angående obligatorisk digital kommunikation, henset til 

de mange afhængigheder af både tids- og indholdsmæssig karakter imellem disse. 

Der er i hele strategiperioden indhentet kvartalsvise statusrapporteringer på 

igangværende initiativer med henblik på overordnet at følge op på initiativernes 

fremdrift. Styregruppen har rutinemæssigt fået forelagt statusrapporter på 

afvigende og opmærksomhedskrævende initiativer, mens samtlige statusrapporter 

er blevet offentliggjort på digst.dk. Der er løbende blevet udarbejdet 

afslutningsrapporter på de enkelte initiativer. Disse er ligeledes blevet forelagt 

styregruppen til godkendelse og er efterfølgende offentliggjort på digst.dk. 

En del af strategiens initiativer på grunddata-området blev på et tidligt tidspunkt 

udskilt i det særskilte grunddataprogram, som fortsætter uafhængigt af strategien. 

Ligeledes har flere af de øvrige initiativer været forankret i egne styregrupper og 

sektorbestyrelser. I strategiperioden er der på undervisningsområdet nedsat en 

styregruppe for it i folkeskolen, som har koordineret nationale initiativer i 

folkeskolen - demonstrationsskoleforsøg, markedsmodningspulje for digitale 

læremidler m.v. Styregruppen fortsætter til udgangen af 2017, hvor bevillingen på 

500 mio. kr. udløber.  

På sundheds-it-området har der siden 2010 været etableret en national bestyrelse 

for sundheds-it, som koordinerer den tværsektorielle indsats på området. 

Bestyrelsen har fx fulgt op på implementeringen af fælles medicinkort og øvrige 

initiativer, der udspringer af dels sundheds-it-strategien "Digitalisering med effekt" 

fra 2013 og dels de årlige økonomiaftaler. 

Økonomi 

Den centrale koordineringsindsats og sekretariatsbetjening af strategiens 

styregruppe har været finansieret af Digitaliseringsstyrelsens egne midler. Der er 

gennemført enkelte ad hoc analyser i regi af strategiarbejdet, som er udmøntet og 

afrapporteret særskilt. Omkostninger til sekretariatsbetjening af øvrige 

sektorbestyrelser og styregrupper er afholdt indenfor eksisterende økonomiske 

rammer i de ansvarlige ressortministerier. 

Fremtidigt ejerskab 

Opfølgningen på initiativerne i regi af digitaliseringsstrategien 2011-15 ophørte 

med udgangen af 2015. Der vil medio 2016 blive fulgt op med en samlet 

opgørelse på overgangen til digital kommunikation som et særligt fokusområde. 

Videre opfølgning gennemføres i relevant omfang i regi af de styregrupper eller 

arbejdsgrupper, hvori de respektive initiativer fremover er forankret. 


