
 

 

 

Bilag 4.a   

  

Kommissorium for Styregruppen for digital kommunikation 

1. Formål og mandat 

Borgere og virksomheder skal i deres kommunikation med offentlige myndighe-

der opleve en mere sammenhængende, effektiv og brugervenlig digital kommuni-

kation med den offentlige sektor, uanset om borgerens eller virksomhedens ærin-

de er hos én myndighed eller går på tværs af flere myndigheder. Initiativerne 1.1, 

1.2 og 1.3 har det fælles formål, at de skal forbedre brugeroplevelsen af den digita-

le kommunikation og samtidig forbedre myndighedernes processer og tværgående 

samarbejde. 

De overordnede formål med initiativerne er samlet set: 

 Bedre brugeroplevelser i den offentlige digitale selvbetjening og kommunikati-

on 

 Bedre sammenhænge for borgere og virksomheder i tværgående brugerrejser 

samt bedre selvbetjening, fællesoffentlige portaler og infrastrukturkomponen-

ter 

 Bedre mulighed for overblik og adgang til egne data. 

 

På denne baggrund nedsættes som en del af den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 

2016-2020 til styring og gennemførelse af initiativerne 1.1, 1.2 og 1.3 ”Styregrup-

pen for digital kommunikation” (herefter blot benævnt styregruppen). Styregrup-

pen har mandat til at træffe beslutninger, der understøtter de beskrevne formål og 

forretningsmæssige målsætninger inden for rammerne af aftalepapirerne for initia-

tiverne 1.1, 1.2 og 1.3. Styregruppen refererer til Porteføljestyregruppen for digita-

liseringsstrategien. 

 

Styregruppen kan nedsætte underliggende projekt- og arbejdsgrupper samt evt. 

følge- og koordinationsgrupper.  

 

Styregruppen har til formål at: 

 sikre en succesfuld realisering af initiativerne 1.1, 1.2 og 1.3  

 sikre den tværgående prioritering og koordinering af projekterne under de til 

styregruppen hørende initiativer 

 håndtere afvigelser i forhold til risici, budget, tidsplan, scope osv. samt om 

nødvendigt at sikre eskalering til porteføljestyregruppen. 

 

Styregruppen har følgende opgaver: 
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1. Overordnet styring af projekter: Styregruppen træffer beslutning og er god-

kendende organ i alle større projektrelaterede emner, herunder godkendelse af 

leverancer, større ændringer i tidsplaner samt økonomiske forhold indenfor de 

rammer, som er nærmere defineret på initiativniveau, og er godkendt af det rele-

vante økonomistyringsudvalg eller forretningsudvalg. 

For initiativ 1.1 gælder særligt, at projektet LAAK (Lettere anvendelse og admini-

stration af fællesoffentlige komponenter) refererer til Styregruppe for udbud af 

fællesoffentlige komponenter.  

For initiativ 1.2 gælder særligt, at det i initiativet indeholdte kontaktregister gen-

nemføres i tilknytning til projekt Ny generation digital post og således også refere-

rer til Styregruppe for udbud af fællesoffentlige komponenter. 

2. Koordinering mellem initiativer og projekter: Styregruppen fungerer som 

overordnet koordinerende enhed for de tre initiativer og træffer beslutning af 

tværgående operationel karakter, herunder evt. prioritering i forhold til opgaver og 

ressourcer.  

Herudover vil styregruppen i samarbejde med initiativerne 1.1, 1.2 og 1.3 sikre, at 

initiativerne og de underliggende projekter koordinerer med initiativer og projek-

ter uden for styregruppens område – særligt initiativerne under Styregruppen for 

udbud af fællesoffentlige komponenter samt initiativ 8.1. 

3. Eskalering: I tilfælde af, at der i de enkelte initiativer ikke kan opnås enighed 

om centrale spørgsmål i initiativet om eksempelvis omfanget af en leverance eller 

forståelse af aftalepapirerne, kan spørgsmålet eskaleres til styregruppen, som skal 

træffe beslutning.  

4. Indstillinger til Porteføljestyregruppen: Styregruppen refererer til Portefølje-
styregruppen og er ansvarlig for at udarbejde indstillinger til Porteføljestyregrup-
pen angående: 

 Væsentlige strategiske beslutninger 

 Afslutning af initiativer.  

2. Styregruppens medlemmer 

Styregruppen består som udgangspunkt af medlemmer på kontorchefniveau. 

Formandskabet varetages af Digitaliseringsstyrelsen. Deltagerne i styregruppen 

repræsenterer: 

 Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen (formand) 

 Erhvervsministeriet v. Erhvervsstyrelsen 

 Skatteministeriet 

 Justitsministeriet 

 Miljø- og Fødevareministeriet 

 Beskæftigelsesministeriet 
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 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling v. Styrelsen for It og 

Læring 

 Social- og Indenrigsministeriet 

 Uddannelses- og Forskningsministeriet 

 KL 

 Danske Regioner 

 ATP. 

Det er de enkelte deltageres ansvar at udpege egen repræsentant med beslutnings-

kompetence til styregruppen.  

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Digitaliseringsstyrelsen. 

3. Møder og beslutninger 

Styregruppens møder afholdes primært ved personligt fremmøde. Styregruppens 

medlemmer kan undtagelsesvist lade sig repræsentere ved en stedfortræder, hvis 

medlemmet er forhindret i at deltage. Sager kan også behandles skriftligt mellem 

møderne, såfremt der ikke er indvendinger mod dette blandt medlemmerne. 

Møder indkaldes af styregruppens sekretariat, som forestår udarbejdelsen af en 

mødeplan. Der afholdes som udgangspunkt møder fire gange årligt. Derudover 

kan styregruppens indkaldes efter behov. Formanden leder møderne og tilrette-

lægger disse sammen med sekretariatet. Dagsorden og materiale til mødet udsen-

des så vidt muligt otte arbejdsdage forud for mødet.  

Udkast til beslutningsreferat udarbejdes af sekretariatet og sendes til skriftlig 

kommentering blandt medlemmerne inden for fem arbejdsdage efter afholdt mø-

de. Kommentarer mv. til referat skal sendes til sekretariatet senest fem arbejdsda-

ge efter modtagelse af mødereferat. Mødereferatet godkendes endeligt af styre-

gruppen på efterfølgende møde.  

4. Styregruppens funktion og periode 

Styregruppen fungerer fra afholdelsen af første møde, indtil porteføljestyregrup-

pen måtte træffe anden beslutning. 


