Porteføljestyregruppe

Økonomistyringsudvalg

Stående udvalg om juridiske
spørgsmål

Styregruppe for udbud af
fællesoffentlige komponenter

Styregruppe
for digital
kommunikation

Styregruppe
for data og
arkitektur

Grunddatabestyrelsen

Styregruppe
for fejludbetalinger og
kontrol

Eksisterende
bestyrelse og
arbejdsgrupper

SFK nedsætter
løbende ad hoc
arbejdsgrp.

2.2 Videre med
gode grunddata

2.3 Korrekte
udbetalinger og
bedre
borgerdata

Styregruppe
for
brugerportalinitiativet

Styregruppe
for digitale
skriftlige
prøver

Styregruppe
for it i
folkeskolen

Den nationale
bestyrelse for
sundheds-it

Styregruppe for
initiativ 3.1 og
Styregruppe
Styregruppe
Styregruppe
Styregruppe
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programstyrefor initiativ 3.2 for initiativ 3.3 for initiativ 4.1 for initiativ 6.1 for initiativ 6.3
gruppe for
komplekse forløb

Økonomistyrings
-udvalg

Arbejdsgruppe for
bedre support til
borgere og
virksomheder

Eksisterende NemID/
NemLog-in
følgegruppe og
koordinationsgrp/
følgegrp. i regi af
NgDP

1.1 Mere
sammenhængende
brugerrejser

Arbejdsgrp. og
viden fra
myndighedsnetværk

1.4 bedre support
til borgere og
virksomheder

7.4 Nye
generationer
NemID, NemLogin og Digital Post

1.2 Bedre digital
kommunikation

1.5 Alle
meddelelser fra det
offentlige er
digitale

7.3 Digitale
identiteter og
rettigheds-styring

1.3 Overblik
over egne sager
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8.1 Gode data
og effektiv
datadeling

Ad hoc
arbejdsgruppe

7.5 Sikre ID3.4 Digital læring
løsninger til børn
og undervisning
og unge

Arbejdsgrupper for
sammenhængende
velfærdsforløb

Arbejdsgruppe for
kapacitetsudvikling i
professionshøjskoler og
velfærdsfagene

9.1 Digital
dannelse for
børn og unge
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3.5 Offentligt
ansattes digitale
kompetencer
Note
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Spor 2: Eks. og nye
arbejds-grp.
(sundhed)

7.2 Fælles
standarder for
udveksling af
sikker
information

3.1
Sammenhængende
velfærdsforløb for
borgere

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe for
udbredelse af
digitale
velfærdsløsninger +
ad hoc
arbejdsgrupper

Arbejdsgruppe

3.2 Bedre data
på handicap- og
udsatte
voksenområdet

3.3 Udbredelse
af digitale
velfærdsløsninger

4.1 Automatisk
erhvervsrapportering

Følgegruppe

6.1 Fælles data
om terræn,
klima og vand

6.2 Udveksling af
data om
nedgravet
infrastruktur

Forum for
fællesoffentlig
koordination af
sikkerhed

Ad hoc
arbejdsgrupper
efter behov

Arbejdsgrp. For
digitale udbud
og indkøb

2.1 Klare
4.2 Digitale
juridiske rammer udbud og indkøb

Arbejdsgruppe

9.3 Højt
kendskab til
informationssikkerhed

7.1 Styr på
informationssikkerhed i alle
myndigheder

Partnerskab

Partnerskab

5.1 Åbne
offentlige data

5.2 Smart City
partnerskab

Projektgrp. Med
finansierende
parter

Arbejdsgrp. For
it-arkitektur for
affaldsdata

6.2 åbne
offentlige data

6.4 Samlet itarktitektur for
affaldsdata

Fællesoffentlig
koordinationsgruppe

Ad hoc
arbejdsgruppe

8.2 Robust drift
af den fælles
infrastruktur

9.2 Komm. og
hjælp til borgere
og virksomheder

4.3 Cloud
computing i den
offentlige sektor

5.3infrastruktur
for positionerings- og
navigationsdata

