
 

 

Bilag 4    

  

Kommissorium for Partsforum 

1. Formål og mandat 

Partsforummet skal fastlægge retningen for det fællesoffentlige samarbejde om di-

gitalisering. Forummet skal diskutere udviklingen af det fællesoffentlige samar-

bejde og de forskellige dagsordener, som bør præge samarbejdet. 

Partsforummet skal forholde sig til den overordnede retning for samarbejdet, her-

under fremdriften for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, driften af fælles 

infrastruktur og udviklingen af nye indsatsområder. 

Den konkrete styring af initiativerne i det fællesoffentlige samarbejde delegeres til 

de underliggende styregrupper, som nedsættes med udgangspunkt i de centrale 

dagsordener. 

Partsforummet træffer beslutning om: 

 overordnet strategisk retning for samarbejdet, herunder målsætninger og indi-

katorer for aktiviteternes effekt 

 nedsættelse af underliggende styregrupper 

 godkendelse af fremdriften i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 

 overordnet økonomistyring af de fællesoffentlige aktiviteter, herunder håndte-

ring af basisfinansiering, mer- og mindreforbrug på tværs af de underliggende 

styregrupper samt tværgående omprioriteringer på tværs af indsatsområder 

 årlig status på samarbejdet som helhed 

 

Frem mod økonomiaftalerne for 2021 mellem regeringen og kommuner og regio-

ner vil Partsforummet have til opgave at forberede drøftelser om mulighederne 

for en enklere økonomistyring af infrastrukturprojekterne, herunder den fremti-

dige håndtering af mindreforbrug. 

Partsforummet sekretariatsbetjenes af Digitaliseringsstyrelsen. I tilknytning til 

Partsforummet fastholdes samtidig et økonomistyringsudvalg (ØSU), som skal af-

klare økonomiske spørgsmål i relation til den løbende finansiering af fællesoffent-

lige aktiviteter.  

I tilknytning til Partsforum opretholdes desuden det stående juridiske udvalg, som 

skal skabe klare juridiske rammer for digital forvaltning, og samtidig oprettes en 

tværgående gruppe, som skal arbejde med udviklingen af digital arkitektur og stan-

darder. 

 



  

Side 2 af 2 

2. Medlemmer 

 Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen (fmd.) 

 KL 

 Danske Regioner 

3. Møder i Partsforummet 

Partsforummet afholder fire møder årligt. Parterne deltager på direktørniveau. 
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