
 

 

Bilag 5    

  

Kommissorium: Styregruppen for fællesoffentlig digital 

infrastruktur 

1. Formål og mandat 

Styregruppen for infrastruktur skal sikre udviklingen og driften af den fællesof-

fentlige infrastruktur, herunder i særlig grad løsningerne NemID/MitID, Nem-

Log-in og Digital Post.  

Styregruppen har ansvaret for at sikre koordination mellem projekter på indsats-

området, og skal tildele projekterne det tilstrækkelige mandat til, at de kan udføre 

de aktiviteter, som er aftalt i styregruppen. Styregruppen kan løbende justere pro-

jekternes aktiviteter som led i den tværgående styring og prioritering på indsats-

området. Styregruppen skal prioritere, sætte retning og uddelegere mandat til pro-

jekterne, mens det er projekterne, der skal udføre og udvikle projektet inden for 

de rammer, som udstikkes af styregruppen. Herunder skal styregruppen koordi-

nere de ressourcer, som anvendes på projekterne og løbende træffe beslutninger 

om omprioriteringer. 

2. Projekter 

Styregruppen for infrastruktur er ansvarlig for følgende projekter: 

 Initiativ 1.2b Kontaktregister 

 Initiativ 1.4 Bedre support til borgere og virksomheder 

 Initiativ 7.4 NemID, Digital Post og NemLogin3.  

 eID-gateway 

 Drift af digital infrastruktur 

3. Medlemmer 

Styregruppens deltagere repræsenteres som udgangspunkt på direktions/afdelings-

chef-niveau. Formandskab og sekretariatsbetjening varetages af Digitaliseringssty-

relsen. Deltagerne i styregruppen repræsenterer:  

 

 Finansministeriet v/ Digitaliseringsstyrelsen (formand) 

 KL 

 Danske Regioner 

 Erhvervsministeriet  

 Sundheds- og Ældreministeriet  

 Skatteministeriet 

 Undervisningsministeriet  

 ATP/UdbetalingDanmark 
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4. Møder 

Der afholdes som udgangspunkt seks møder årligt.  
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