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Kommissorium og forretningsorden for Styregruppen for drift og 
vedligehold af den fællesoffentlige digitale infrastruktur 
(Driftsstyregruppen) 

1 Formål og mandat 

Forudsætningen for en velfungerende fælles digital infrastruktur er stabil og 

hensigtsmæssig drift, vedligehold og udvikling. Det forudsætter et forpligtende 

samarbejde mellem de systemansvarlige myndigheder og de myndigheder, der 

bruger løsningerne. 

På denne baggrund nedsættes som en del af den fællesoffentlige digitaliserings-

strategi 2016-2020, initiativ 8.2 ”Styregruppen for drift og vedligehold af den fæl-

lesoffentlige digitale infrastruktur (Driftsstyregruppen)”. Styregruppen gives 

mandat til at træffe beslutninger, der understøtter en robust drift af den fælles 

infrastruktur, herunder at sikre klar information om driftsstatus og skabe et 

overblik over de tværgående, forretningskritiske systemers afhængigheder. 

Driftsstyregruppen referer til Porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi (PSTG), der fungerer som øverste styregruppe i forhold til 

eventuel eskalering af sager. Driftsstyregruppen har fokus på de fælles visioner og 

strategiske mål for de centrale it-systemer. Hensyn til slutbrugeren og andre 

væsentlige interessenter skal altid indgå i de strategiske målsætninger og de 

konkrete beslutninger på alle niveauer. Udgangspunktet for Driftsstyregruppen er, 

at beslutninger om de enkelte systemer forsat skal tages på det niveau og i den 

organisation, hvor det er mest hensigtsmæssigt og effektivt. Et effektivt 

beslutningshierarki betyder, at Driftsstyregruppen ikke skal involveres i den 

daglige drift. 

Driftsstyregruppen har ikke et selvstændigt økonomisk mandat i forhold til, 

hvordan midler knyttet til de fællesoffentlige løsninger skal anvendes. 

Driftsstyregruppen fastsætter hvilke kritiske fællesoffentlige it-systemer og 
services, der skal indgå i styregruppens portefølje (herefter den fællesoffentlige 
systemportefølje), og som derved indgår i den løbende tværgående koordinering 
og tilrettelæggelse. Driftsstyregruppen har mandat til at udvide den fællesoffentlige 
systemportefølje. 
 
For løsninger i den fællesoffentlige systemportefølje eksisterer der fora, der 
fungerer som styregrupper for økonomien for de enkelte løsninger. Det er i disse 
fora, der træffes beslutninger vedrørende økonomiske prioriteringer og ikke i  
Driftsstyregruppen.  
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I fald Driftsstyregruppen ønsker at igangsætte aktiviteter, der kræver brug af 

midler, vil disse skulle godkendes i de respektive fora, forud for at en sag kan 

forelægges PSTG. Nedenstående figur viser eskalationsvejene. 

 
 

2 Styregruppens medlemmer 

Driftsstyregruppen består som udgangspunkt af medlemmer på 

underdirektør/kontorchefniveau. Formandskabet varetages af 

Digitaliseringsstyrelsen. Deltagerne i Styregruppen repræsenterer: 

 Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen (fmd.) 

 KL 

 Danske Regioner 

 ATP 

 Erhvervs- og Vækstministeriet v. Erhvervsstyrelsen 

 Skatteministeriet 

 Beskæftigelsesministeriet 

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

læring 

 Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet v. Styrelsen for Dataforsyning og 

effektivisering 

 Sundheds- og Ældreministeriet v. Sundhedsdatastyrelsen 

 Økonomi- og Indenrigsministeriet v. CPR-kontoret 

 Finansministeriet v. Statens IT 

 KOMBIT 

Hvis relevant kan andre myndigheder, der enten er aftager eller udbyder af 

centrale it-systemer og services, inviteres til at deltage. Der kan deltage én 

repræsentant fra hver organisation, og der er mulighed for at medtage én bisidder.   

Indstillinger om brug 
af midler 

Porteføljestyregruppe for den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi (PSTG) 

Styregruppen for drift og vedligehold af den 
fællesoffentlige digitale infrastruktur 

(Driftsstyregruppen) 

 

Økonomiske fora for de enkelte 
løsninger  

 Øvrige indstillinger 
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Det er de enkelte organisationers ansvar at udpege deres egen repræsentant med 

beslutningskompetence til Styregruppen. Repræsentanten skal have mandat til 

både at repræsentere sin egen organisations interesser samt de fællesoffentlige 

interesser i Styregruppens beslutninger. 

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Digitaliseringsstyrelsen. 

3 Møder og beslutninger i Styregruppen for drift og vedligehold 

Nedenstående beskriver Driftsstyregruppens primære opgaver: 

Initiativ 8.2 Robust drift af den fællesoffentlige infrastruktur 

Styregruppen har ansvaret for aktiviteterne i Den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategiens 2016-2020 initiativ 8.2 om robust drift af den fælles 

infrastruktur.  

Strategiske mål 

Styregruppen skal have overblikket over fremtidige udfordringer i den 

fællesoffentlige systemportefølje. De skal koordinere og drøfte de strategiske mål 

og udarbejde et roadmap for drift og vedligehold for den fællesoffentlige 

systemportefølje. Desuden skal Styregruppen lægge retningen for de strategiske 

tiltag og dispositioner i tilrettelæggelsen af drift og vedligehold. Som en del af 

opfyldelsen af de fastlagte mål har medlemmerne af Styregruppen ansvaret for at 

udpege repræsentanter i egen organisation, der skal deltage i koordineringen på 

taktisk og operationelt niveau. 

Fællesoffentlig koordinering af drift 

Styregruppen skal drøfte, hvordan man på tværs af organisationerne sikrer en 

sammenhængende håndtering af drift og vedligehold, hvor forsyningen af den 

offentlige service tænkes på tværs af myndighederne, samt sørge for at tiltag 

implementeres. En del af opgaven er, at afhængighederne mellem systemerne 

samt kritiske integrationer bliver synliggjort og koordineret på tværs af systemerne 

og mellem systemansvarlige organisationer, når der gennemføres 

systemændringer. 

Styregruppen orienteres om driftsstatus af systemporteføljen kvartalsvis. 

Møder 

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, 

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 4 gange årligt. Møderne 

indkaldes sædvanligvis for et år ad gangen. Derudover kan Styregruppen indkaldes 

efter behov. Formanden leder møderne og tilrettelægger disse sammen med 
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sekretariatet. Dagsorden og materiale til mødet udsendes mindst seks 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 det efterfølgende møde. 

Styregruppens sekretariat er forankret i Digitaliseringsstyrelsen i Finansministeriet.  

4 Funktion og periode 

Styregruppen fungerer fra afholdelsen af første møde. 


