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Foreløbigt UDKAST:  

Ledelsesværktøjer og retningslinier for styregruppens arbejde  

– Ejendomsdataprogrammet/Adresseprogrammet 
 

 
A. Om styregruppens fokus 
Styregruppen har ansvar for programmets helhed og succes over for grunddatabestyrelsen og 
de deltagende parter indenfor de rammer som er aftalt.  
 
Styringsstrukturen for grunddataprogrammet inklusive delprogrammer baserer sig på 
ressortopdelingen mellem de deltagende myndigheder og deres tilhørende forvaltningsretlige 
ansvar, herunder ministeransvar, og bevillinger samt et stærkt fokus på samarbejde og 
koordination. Styringen finder således sted med baggrund i aftalen om ”Gode grunddata til 
alle” indgået mellem regeringen og KL i oktober 2012. 
 
Styregruppens ansvar og opgaver er jf. programstyringsdokumentet:  

- Overordnet ansvar for en vellykket implementering af grunddataprogrammets delaftale 1 og 2. 
- Ansvarlig for at programmet gennemføres i overensstemmelse med gældende styrings-

dokument og fælles implementeringsplan. 
- Godkende forslag om programændringer og beslutte korrigerende handlinger. 
- Stille de nødvendige ressourcer til rådighed for programmet, både med hensyn til kompetencer 

og økonomi. 
- Godkendelse af og opfølgning på programmets leverancer. 

 
For at kunne løfte disse opgaver følger styregruppen løbende op på en række elementer jf. 
afsnit b. Opfølgningen har generelt set til formål at understøtte en arbejdsform, hvor 
afvigelser/problemer/ 
udfordringer opdages tidligt, så der hurtigt og hensigtsmæssigt kan blive iværksat 
korrigerende handlinger eller blive taget beslutning om at ændre rammerne.  
 
Ansvaret for overholdelse af budgetter ligger hos de parter, som har modtaget en bevilling til 
programmet eller på anden vis bidrager til finansieringen af programmets aktiviteter. På 
programniveau følges der op på udgiftsbudgetterne via indsamling af informationer herom fra 
de deltagende parter. Dvs. at styregrupperne alene kan videregive information om 
budgetmæssige forhold på baggrund af indberetning fra parterne samt med dette 
udgangspunkt vurdere om disse udgør en risiko for programmet. 
 
  

  NOTAT 

          Dato: 21. august 2013 

 Kontor: By/Land/Ejendomsdata 

 Sagsnr.:  

 Sagsbehandler: THJ 

 Dok id: 



 

2 af 4 

Gammel Mønt 4, 2. · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

B. Styregruppens opfølgning 
Styregruppen følger løbende arbejdet i programmet og anvender til dette arbejde 
nedenstående retningslinier og ledelsesværktøjer ift. de beskrevne emner.  
 
Generelt overblik 

- Det sker ved at udarbejde en statusrapport for delprogrammet 
o Standardiseret rapport, som har samme grundformat som delprogrammets 

rapportering til grunddatabestyrelsen 
o Rapporten indeholder alle oplysninger, som anvendes ved rapportering til 

grunddatabestyrelsen 
o Rapporten kan hvis behovet tilsiger indeholde yderligere oplysninger til brug 

på delprogramniveauet. 
 

- Formål: At give styregruppen et genkendeligt og lettilgængeligt overblik over 
delprogrammets tilstand og fremdriftsmæssige stadie 

o Sekundært: At skabe grundlaget for delprogrammets rapportering opad til 
grunddatabestyrelsen 

 
- Rapportering:  

o Fra delprogramleder til styregruppe 
o Kvartalsvist i samme kadence som afrapporteringen til grunddatabestyrelsen 
o Forberedelse via projektforum og programsekretariat 

 
Fremdrift  

- Det sker ved at følge op på implementeringsplanen mht. milepæle og leverancer 
o Standardiseret rapport – statusrapport fra projektledere -, som giver et 

systematisk overblik iht. fælles milepæle og leverancer på delprogramniveau 
o Rapporten indeholder en aktuel projektlederkommentar til overholdelse 

projekternes interne milepæle mhp. en ”temperaturmåling” 
 

- Formål: At give styregruppen et overblik over, om programmet og projekterne skrider 
retmæssigt frem.  

 
- Rapportering:  

o Fra projektledere til styregruppe via projektforum og programsekretariat 
o Til hvert styregruppemøde 
o Forberedelse via projektforum herunder stillingtagen til evt. 

eskalering/ændringer 
 
Kvalitet 

- Det sker ved at følge op på projekternes kvalitetskrav ift. godkendte planer og 
styringsdokumenter. 

o Standardiseret rapport – statusrapport fra projektledere -, som giver et 
systematisk overblik iht. aftalte kvalitetsparametre 

 
- Formål: At give styregruppen et overblik over, om kvalitetskravene bliver opfyldt.   

 
- Rapportering:  
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o Fra projektledere til styregruppe via projektforum og programsekretariat 
o Til hvert styregruppemøde 
o Forberedelse via projektforum herunder stillingtagen til evt. 

eskalering/ændringer 
 
Risiko 

- Det sker ved at føre en fælles risikolog for delprogrammet 
o Risikolog på delprogramniveau  
o Programledelsen peger løbende på de risici, som aktuelt er mest relevante i et 

standardiseret cover til styregruppen. 
 

- Formål: at styregruppen proaktivt kan identificere, vurdere og styre de risici, der kan 
påvirke levering af programmets mål.  

 
- Rapportering:  

o Fra projektledere til styregruppe via projektforum og programsekretariat 
o Periodevis til hvert styregruppemøde 
o Forberedelse via projektforum, herunder stillingtagen til evt. 

eskalering/ændringer 
 
Ressourcer/kompetencer 

- Det sker ved at føre en liste over hvilke ressourcer/kompetencer de deltagende aktører 
forventes at stille til rådighed i det næste halvår.  

o Skematisk liste på delprogramniveau  
 

- Formål: at styregruppen har det nødvendige overblik over de nødvendige ressourcer 
og kompetencer, så de rettidigt stilles til rådighed for programmet.  
 

- Rapportering: Kvartalsvis ajourføring til styregruppen. Kun fremadrettet, ingen 
systematisk opfølgning. 

 
Budget 

- Det sker ved løbende at spørge aktørerne om institutionerne projektbudgetter giver 
mulighed for at gennemføre de aftalte aktiviteter. 

o Aktørerne er selv ansvarlige for omkostningssiden af projekterne. Økonomien 
håndteres/rapporteres grundlæggende indenfor institutionernes almindelige 
systemer ift. budget og regnskab.  

o Budgetproblemer, der kan påvirke hele delprogrammet, behandles i 
styregruppen. 

o Indgår som del i statusrapporten ”generelt overblik” 
 

- Formål: at styregruppen har kendskab til programmets økonomi, herunder 
stillingtagen til evt. eskalering til grunddatabestyrelsen. 
 

- Rapportering:  
o Fra projektledere til styregruppe via projektforum og programsekretariat 
o Forberedelse via projektforum, herunder stillingtagen til evt. 

eskalering/ændringer. 
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Forudsætninger for realisering af business casen 

- Det sker ved, at det ved gevinstopfølgning, hovedmilepæle/faseovergange samt andre 
væsentlige hændelser tjekkes, om der er sket ændringer i business casen 
forudsætninger.  

o Business casene for GD1 og GD2 er meget robuste og der skal væsentlige 
ændringer til for at den bliver negativ (men der kan opstå finansielle og 
fordelingsmæssige problemstillinger, som skal eskaleres). Tjek af business 
case betyder monitering af ændringer til forudsætninger og stillingtagen til om 
resultatet bliver væsentligt påvirket heraf 
 

- Formål: at styregruppen vurderer, om projektet er og bliver ved med at være 
levedygtigt og opnåeligt.  

 
- Rapportering:  

o Fra programleder til styregruppe via projektforum og programsekretariat 
o Tjek af business case rapporteres ad hoc i relevant sammenhæng  

 
 
Ændringshåndtering 

- Det sker ved at afvigelser1, der i betydende grad påvirker delprogrammets tidsramme, 
kvalitetskrav og scope forelægges styregruppen med forslag til korrigerende handling.  

o Der føres en issueliste og risikolog på delprogramniveau, som behandles på 
hvert projektforummøde.  
 

- Formål: at styregruppen rettidigt kender og forholder sig til afvigelser fra godkendte 
styrings og ledelsesprodukter.    

 
- Rapportering:  

o Fra projektledere til styregruppe via projektforum og programsekretariat 
o Projektforum og programsekretariat vurderer, hvornår der er tale om en 

ændringshåndtering, som skal forelægges styregruppen.  
o Afvigelsen præsenteres i en rapport, som indeholder en beskrivelse, 

konsekvensvurdering og anbefaling for ændringshåndtering.   
 

 

                                                      

 

1
 En afvigelse er en ændring fra godkendt produkt, en afvigelse fra specifikation , noget der ikke leveres samt evt. fejl og mangler.  


