
 

 

Kommissorium for Styregruppen for 
sammenhængende velfærdsforløb 

  

  

1. Formål og mandat 

Borgere skal opleve en sammenhængende og effektiv offentlig sektor, hvor koor-

dination og samarbejde på tværs af myndigheder sker enkelt og effektivt, og hvor 

de ikke har en oplevelse af, at de skal ”bære” oplysninger rundt mellem myndig-

heder. Der gennemføres med initiativ 3.1 Sammenhængende velfærdsforløb en 

indsats for at afbureaukratisere og skabe bedre koordination og sammenhæng i 

udvalgte tværgående sags- og borgerforløb på velfærdsområderne med udgangs-

punkt i fx datastandardisering, bedre deling af data, it-understøttelse, bedre ar-

bejdsgange og eventuelt lovændringer. 

De primære forretningsmæssige målsætninger med initiativet er: 

 Færre ressourcer anvendes i samarbejds- og koordineringsprocesser 

 God kvalitet i indsatser og ydelser 

 Borgeren oplever mere sammenhæng i indsatser og smidigere sagsforløb 

 Borgeren oplever bedre overblik og kan derigennem tage aktivt del i egne for-

løb. 

På denne baggrund nedsættes, som en del af den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 

2016-2020, initiativ 3.1, ”Styregruppen for sammenhængende velfærdsforløb” 

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

forretningsmæssige målsætninger. 

Styregruppen har følgende opgaver: 

Spor 1 
Gennemførelse af analyser af udvalgte velfærdsforløb, hvor forretningsgange og 
lovgrundlag kortlægges, datadelingsbehov og datakvalitet beskrives, og optime-
ringsmuligheder udvikles. I første omgang gennemføres analyser af tre forløb: 
Jobcentres, Ungdommens Uddannelsesvejledningscentres og uddannelsesinstitutioners samarbejde 
om uddannelsespålæg, Tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser 
og samtidigt misbrug samt Indsættelse og udslusning fra kriminalforsorgen til kommunerne. 
 
Når de tre første analyser er gennemført, og analysetilgangen er evalueret, skal 
Porteføljestyregruppen for Digitaliseringsstrategien beslutte, hvorvidt - og i givet 
fald hvilke – yderligere forløb skal analyseres i perioden 2017-2020. 
 
De optimeringstiltag, der udvikles som et resultat af analyserne, skal tage højde for 
de enkelte myndigheders forretningsmæssige målsætninger og it-arkitektur. Det er 
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hensigten, at de udviklede optimeringstiltag kan implementeres inden for strategi-
perioden efter aftale mellem parterne. 
 
Det er desuden en del af analysearbejdet at estimere de kvalitetsmæssige og øko-
nomiske potentialer såvel som at afdække de midlertidige og varige implemente-
ringsomkostninger og -udfordringer ved optimeringstiltag som led i etableringen 
af et samlet beslutningsgrundlag. 

Spor 2 
Styregruppen skal på baggrund af projektbeskrivelser af pilotforløb indstille til 
porteføljestyregruppen, hvordan den samlede økonomiske ramme til spor 2 bør 
fordeles på de to dele af spor 2 (social og sundhed).   

Styregruppen skal derpå træffe beslutning om og følge pilotafprøvninger af en 

fælles tilgang til smidig og ensartet datadeling på socialområdet. Piloterne bygger 

på erfaringer fra Strategi for digital velfærd (Øget kvalitet gennem deling af data 

på socialområdet). 

2. Styregruppens medlemmer 

Styregruppen består som udgangspunkt af medlemmer på kontorchefniveau. 

Formandskabet varetages af Digitaliseringsstyrelsen. Deltagerne i styregruppen 

repræsenterer: 

 Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen(formand) 

 Kommunernes Landsforening 

 Danske Regioner 

 Sundheds- og Ældreministeriet 

 Social- og Indenrigsministeriet 

 Ministeriet for Børn v. Undervisning og Ligestilling 

 Justitsministeriet 

 Beskæftigelsesministeriet 

 ATP. 

Hvis relevant kan andre myndigheder, der berøres af styregruppens arbejde, invi-

teres til at deltage. Det er de enkelte deltageres ansvar at udpege egen repræsentant 

med beslutningskompetence til styregruppen. Styregruppen sekretariatsbetjenes af 

Digitaliseringsstyrelsen. 

3. Fokus 

Digitaliseringsstrategiens porteføljestyregruppe fungerer som øverste enhed i for-

hold til eventuel eskalering af sager fra styregruppen. Styregruppen for sammen-

hængende velfærdsforløb har fokus på det aftalte fælles formål og de forretnings-
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mæssige mål i initiativets to spor1. Hensyn til særligt ”slutbrugeren/borgeren” skal 

indgå i de konkrete beslutninger. 

Med reference til styregruppen nedsættes en arbejdsgruppe, som bidrager til udfø-

relsen af analyserne af velfærdsforløb. Arbejdsgruppen skal desuden sikre, at der 

gennemføres pilotafprøvninger på socialområdet i forlængelse af et tidligere pro-

jekt Øget kvalitet gennem deling af data på socialområdet. Arbejdsgruppen bemandes af 1-

2 medarbejdere fra hver af styregruppemedlemmernes respektive organisationer 

eller bagland og forventes at have fagligt kendskab til de konkrete forløb (spor 1) 

og sociale områder (spor 2). Medarbejderne vil afhængigt af det konkrete forløb 

skulle bidrage betydeligt til analyserne. Mødetype, frekvens og leverancer fastlæg-

ges efter behov og i samråd med eksterne konsulenter. 

4. Møder og beslutninger 

Styregruppens møder afholdes primært ved personligt fremmøde. Styregruppens 

medlemmer kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder, hvis medlemmet er 

forhindret i at deltage. Sager kan også behandles skriftligt mellem møderne, så-

fremt 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 ti arbejdsdage efter afholdt møde. 

Mødereferatet godkendes af styregruppen på efterfølgende møde.  

5. Styregruppens funktion og periode 

Styregruppen fungerer fra afholdelsen af første møde og indtil porteføljestyre-

gruppen måtte træffe anden beslutning. 

 

1 For den del af spor 2, som handler om pilotafprøvninger for Komplekse tværgående patientforløb, fortsættes den 
eksisterende styregruppe, idet den dog omdannes til en programstyregruppe. Programstyregruppen har sit 
faglige ophæng til Den nationale bestyrelse for sundheds-it. 


