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Bedre styring og koordinering i grunddataprogrammet  

Problem 
Grunddataprogrammet er snart to år inde i implementeringen af aftalen om ”Go-
de grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering” fra oktober 2012. Erfa-
ringen fra disse to år er, at grunddataprogrammet har en betydelig organisatorisk 
og teknisk kompleksitet, og at grunddataprogrammet derfor er udfordret i forhold 
til at levere på leverancer og gevinster. 

For bedre at håndtere den organisatoriske og tekniske kompleksitet er der behov 
for at styrke grunddataprogrammets styring og koordinering - og dermed sikre, at 
de aftalte leverancer og gevinster faktisk bliver realiseret.  

Baggrund 
Reviews af grunddataprogrammet i 2013 af It-projektrådet og primo 2014, gen-
nemført af PA-Consulting, har kommet med anbefalinger om styrkelse af pro-
grammets governance, tværgående planlægning og styring samt programkompe-
tencer.  

Utilstrækkelig tværgående koordinering, styring og sammenhængende programdo-
kumentation har konkret ført til forsinkelser i flere delprogrammer, arkitektur-
mæssig uklarhed, for lang beslutningstid i kritiske sager og manglende overblik 
over gevinster som følge af manglende programdokumentation.  

Løsning 
Det foreslås på den baggrund en styrkelse af grunddataprogrammets styring og 
koordinering gennem følgende fire tiltag: 

1. Ensartet og sammenhængende styring af leverancer og afhængigheder i 
delprogrammerne og i programsekretariatet, baseret på den statslige pro-
grammodel 

2. Bedre governance med bestyrelsen i en mere strategisk rolle og med et 
stærkt operationelt forum – ”Programkoordinationen” 

3. Styrket arkitekturstyring i grunddataprogrammet 
4. Styrkede kompetencer til program- og projektstyring hos grunddatapro-

grammets nøglepersoner  

Ensartet og sammenhængende styring af leverancer og afhængigheder  

Bedre overblik over leverancer og afhængigheder i de enkelte delprogrammer og i 
det samlede grunddataprogram er nøglen til at sikre, at grunddataprogrammets 
leverancer og dermed gevinster bliver realiseret. 
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For at etablere et fælles overblik over leverancer, gevinster og tværgående af-
hængigheder skal delprogrammerne derfor beskrive deres leverancer, gevinster og 
gensidige afhængigheder på en ensartet måde, der samles i en samlet masterplan 
for hele grunddataprogrammet. Den samlede masterplan skal dokumentere sam-
menhængen mellem leverancer, gevinster og mål for hele grunddataprogrammet.  

Den samlede masterplan skal løbende vedligeholdes og kvalitetssikres, og for-
skydninger og afhængigheder på tværs af programmet skal håndteres i program-
koordinationen og om nødvendigt eskaleres til grunddatabestyrelsen. Målet med 
styring og programdokumentation er at sikre mere fremdrift, leverancesikkerhed 
og et overblik over potentielle udfordringer og risici, så programmet i højere grad 
kan reagere proaktivt og følge planerne.  

For at understøtte dette skal delprogrammerne anvende udvalgte fælles metoder 
og redskaber til beskrivelse og styring af leverancer og afhængigheder. Endvidere 
skal alle projekter i delprogrammerne anvende udvalgte metoder og redskaber fra 
den statslige it-projektmodel. Dette følger endvidere af Budgetvejledningen. 

For at understøtte, at delprogrammerne får implementeret de nye metoder og 
redskaber, foreslås afsat 250.000 kr. af bestyrelsens midler til DIGST til konsu-
lentbistand til implementeringsprocessen i efteråret 2014.  

Når grunddataprogrammet har mere erfaring med styring og er mere modent for-
ventes det, at det vil være relevant at flere metoder og redskaber til programstyring 
tages i brug.  

Se bilag 1 for en nærmere beskrivelse heraf. 

Bedre governance med bestyrelse og programkoordination 

En styrket beslutningsstruktur i grunddataprogrammet skal sikre en mere operati-
onel beslutningstagen og koordination i grunddataprogrammet. Samtidig skal den 
nye beslutningsstruktur øge den hastighed, hvormed programmet kan afklare 
uenigheder og ressourcemæssige udfordringer. 

For at styrke kapaciteten til operationel koordinering foreslås etableret en pro-
gramkoordination, hvor delprogramlederne og grunddatasekretariatet sammen 
løbende følger op på den samlede masterplan og afhængighederne på tværs samt 
beslutter fx arkitektur-regler for grunddataprogrammet. 

Bestyrelsen får en mere strategisk rolle i grunddataprogrammet, herunder at fast-
lægge de strategiske, organisatoriske og økonomiske (business case) rammer for 
programmet og træffer beslutninger om eventuelle justeringer af vision, pro-
grammets scope (igangsætning af nye delprogrammer eller nye projekter), organi-
sation eller økonomi, så programmet indfrier mål og vision og at den politiske 
aftale realiseres. 
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Bestyrelsen træffer beslutninger om sager, som ikke kan løses i programkoordina-
tionen efter indstilling fra grunddatasekretariatet.  

Bestyrelsesformanden gives mandat til at bevilge op til 500.000 kr. af bestyrelsens 
midler mellem bestyrelsens møder. Bestyrelsen orienteres på først kommende 
møde om dispositionen. 

Se bilag 2 for en nærmere beskrivelse heraf. 

Styrket arkitekturstyring i grunddataprogrammet 

Det er en væsentlig erfaring, at grunddataprogrammet i høj grad også forudsætter 
en sammenhængende og koordineret data- og it-arkitektur. Det gælder både i for-
hold til datamodeller og det gælder i forhold til udveksling af data (fx med hæn-
delser) og integration af registrenes data i Datafordeleren. Der er således fremad-
rettet et behov for en styrket og sammenhængende arkitekturstyring på tværs af 
delprogrammerne.  

Programsekretariatet vil derfor øge fokus og indsats på styring og koordinering af 
grunddataprogrammets arkitektur. Flere tværgående arkitekturleverancer produce-
res i projekter i DIGST, som organiseres i et nyt delprogram for grunddatapro-
grammets arkitektur (GD8). Ligeledes oprettes et arkitekturforum, hvor fagperso-
ner fra alle delprogrammerne, KL/Kombit, DR og evt. andre relevante parter er 
repræsenteret, der skal varetage koordinationen af det tværgående løsnings- og 
arkitekturarbejde. Medarbejdere fra DIGST leder og sekretariatsbetjener arkitek-
turforum som en del af programsekretariatet.  

Se bilag 2 for en nærmere beskrivelse heraf. 

 

Styrkede kompetencer til program- og projektstyring hos grunddataprogrammets nøglepersoner  

Kompetencer til styring af programmet og projekter hos grunddataprogrammets 
nøglepersoner er afgørende for programmets faktiske evne til at levere resultater.  

Det er sekretariatets vurdering, at de praktiske og formelle erfaringer til projekt- 
og programledelse og styring hos nøglepersoner i grunddataprogrammet er udfor-
drede. Det foreslås derfor, at bestyrelsen tilslutter sig, at alle deltagende organisa-
tioner i programmet prioriterer at løfte de praktiske og formelle kompetencer til 
program- og projektstyring hos deres nøglepersoner ift.  grunddataprogrammet. 
Hver organisation er således ansvarlig for at sikre sig at egne nøglepersoner er 
tilstrækkelige kompetente.  

Programsekretariatet kan bistå bestyrelsesmedlemmerne med overblik over de 
anbefalede kurser i statens projekt- og programmodel mv.  

Se bilag 3 for en nærmere beskrivelse heraf. 
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Det indstilles, at grunddatabestyrelsen ved bestyrelsesseminaret den 5. september 
2014 godkender: 

1. At der, som beskrevet ovenfor, etableres og anvendes en ensartet og 
sammenhængende styring af leverancer og afhængigheder for hele grund-
dataprogrammet 

2. At grunddataprogrammets governance ændres som beskrevet ovenfor 
med bestyrelsen i en mere strategisk rolle og med et stærkt operationelt fo-
rum – ”programkoordinationen” 

3. At arkitekturstyringen i grunddataprogrammet styrkes som beskrevet 
ovenfor 

4. At de deltagende myndigheder i grunddataprogrammet prioriterer som be-
skrevet ovenfor at styrke deres nøglepersoners kompetencer til program- 
og projektstyring 

5. At der bevilges 250.000 kr. til DIGST til konsulentbistand til implemente-
ring af den nye styringsmodel i delprogrammerne 

Procedure 
På baggrund af bestyrelsens beslutninger vil grunddatasekretariatet nærmere aftale 
med hvert enkelt delprogram, hvordan den nye programstyring etableres. 

Grunddatasekretariatet vil endvidere i forlængelse af bestyrelsens beslutninger 
udarbejde forslag til justeret kommissorium mhp. godkendelse på næstkommende 
bestyrelsesmøde. 

Bilag 

Vedlagt sagen er følgende bilag: 

1. Styringsregime for planlægning og kontrol  
2. Governance 
3. Øgede kompetencer 
4. Anbefalinger fra review i It-projektrådet 
5. Anbefalinger fra review af PA Consulting 
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Bilag 1  28. august 2014 
 

  

Styringsregime for planlægning og kontrol i grunddataprogrammet  

Der foreligger ikke strategier, planer eller programdokumentation for grunddata-
programmet, som DIGST’s programsekretariat kan anvende som grundlag for 
planlægning og kontrol af det samlede grunddataprogram. Det giver manglende 
tværgående overblik over, om programmet er på rette vej og udgør en stor risiko 
for, om programmet kan gennemføres til aftalt tid og økonomi og med de forven-
tede gevinster. 

Planlægning og kontrol er ét blandt flere centrale styringsregimer/programtemaer 
i den fællesstatslige programmodel. På sigt er det dog ikke tilstrækkeligt kun at 
implementere planlægning og kontrol, da øvrige programtemaer er nødvendige for 
at kunne gennemføre grunddataprogrammet med succes.  

Det er hidtil ikke blevet anset for nødvendigt at indføre fælles retningslinjer på 
tværs af programmet for planlægning og kontrol, og samtidigt har der heller ikke 
været kapacitet i programsekretariatet til at forberede og implementere det. 

Mål og indhold i planlægning og kontrol 
Målet med planlægning og kontrol er at sikre en effektiv styring og ledelse af pro-
grammets delprogrammer og projekter, sikre at programmet realiserer sine mål-
sætninger samt, at programmet ledes og styres effektivt. Uden planer og kontrol-
mekanismer, der rammesætter og dokumenterer programmet, er der risiko for 
manglende fremdrift, leverancesikkerhed og overblik over afhængigheder, poten-
tielle udfordringer og risici. 

Planlægning og kontrol dækker over planlægning og styring af leverancer og af-
hængigheder på projekt-, delprogram- og programniveau. Regimet har følgende 
styringsniveauer og indsatser: 

• Strategi for planlægning og kontrol 

• Plan for styringsprocesser, og planlægning af aktiviteter 

• Obligatoriske skabeloner på projekt-, delprogram- og programniveau 

• Løbende styring og rapportering 

 

Strategien for planlægning og kontrol 

Strategien for planlægning og kontrol rammesætter etablering og strukturering af 
styringsprocesser, planlægning af aktiviteter på hhv. program-, delprogram- og 
projektniveau, tolerancer, løbende styring og rapportering på hhv. program-, del-
program- og projektniveau og evaluering og læring. 
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Plan for styringsprocesser, og planlægning af aktiviteter 

Programsekretariatet udarbejder en plan for hvornår og hvordan styringsprocesser 
etableres og aktiviteter planlægges på projekt-, delprogram- og programniveau 
samt hvem, der har ansvaret for hvilke leverancer. 

Obligatoriske skabeloner til dokumentation af delprogrammers og programmets samlede 

leverancer, resultater, gevinster, milepæle og tværgående afhængigheder  

Obligatoriske skabeloner skal sikre et ensartet planlægning- og dokumentationsni-
veau give mulighed for konsolidering af delplaner i en samlet programplan. Pro-
jekter skal planlægges og dokumenteres på en standardiseret måde, der sikrer kva-
litet og ensartethed.  

Et overblik over delprogrammers og det samlede programs baseline skabes i ma-
sterplaner med angivne afhængigheder og indbyrdes sammenhæng mellem centra-
le leverancemilepæle, resultater, gevinster og indfrielse af (del)mål og vision. Pro-
gramsekretariatet udarbejder drejebøger som proceshjælp til frembringelse af do-
kumentation af leverancer og afhængigheder samt udarbejder eksempler på udfyl-
delse af skabeloner. Følgende obligatoriske skabeloner skal anvendes: 

Projektniveau 

• PID 

• Risikoregister 

• Kvalitetsplan 

• Projekttidsplan (Microsoft Project eller Excel) 

• Produktnedbrydning 

• Afhængighedslog 

• Leverancebeskrivelser 

Delprogramniveau 

• Programplan (masterplan, projekttidsplan i Microsoft Project eller Excel) 

• Gevinstdiagram (Visio) 

• Gevinstprofiler 

• Risikoregister 

• Afhængighedslog 

Programniveau 

• Programplan (masterplan, projekttidsplan Microsoft Project eller Excel) 

• Gevinstdiagram (Visio) 

• Risikoregister 

• Programstrategier, herunder denne strategi for planlægning og kontrol 

• Business case 

• Programpræciseringsdokument – udarbejdes ved når yderligere ressourcer 
i programsekretariatet er til stede 

• Fremtidsmodel – udarbejdes ved når yderligere ressourcer i programsekre-
tariatet er til stede 
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Løbende styring og rapportering 

Programstyringen varetages henholdsvis af programlederen og programsekretaria-
tet. Mandater, roller og ansvar fremgår af oplæg til governance og opga-
ver/aktiviteter vil fremgå af en kommende plan for styring, som programsekreta-
riatet udarbejder. Status på programmets masterplan og tværgående afhængighe-
der behandles som et fast dagsordenspunkt på programkoordinationens møder. 
Begge dokumenter opdateres hver måned baseret på indmeldinger om afvigelser 
fra delprogrammerne. 

Statusrapportering fra delprogrammers styregrupper til programkoordinationen 
finder sted i en fælles obligatorisk skabelon udarbejdet af programsekretariatet. 
Rapporteringen sendes til programsekretariatet før møder i programkoordinatio-
nen. 

Statusrapportering fra projekter til delprogrammets styregruppe finder sted i en 
fælles obligatorisk skabelon udarbejdet af programsekretariatet. Rapporteringen 
sker i udgangspunktet hver måned med mindre andet aftales med styregruppen. 
Delprogramlederen er tovholder på indsamling af information fra delprogram-
mets projekter. 
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Bilag 2  28. august 2014 
 

  

Bedre governance i grunddataprogrammet  

Baggrund og forudsætninger 
Risikovurderingen af grunddataprogrammet i It-projektrådet i 2014 og det efter-
følgende eksterne review af PA-Consulting 2014 resulterede i anbefalinger om at 
justere og skærpe i programmets governance. Følgende anbefales af PA: 

• Bestyrelsen bør involveres mere i strategiske spørgsmål 
• Bestyrelsen bør tage et mere aktivt ejerskab til business casen, budget, 

tidsplan, leverancer, afhængigheder, risikostyring og have særlig opmærk-
somhed på at hjemtage gevinster 

• Det tværgående og koordinerende programniveau styrkes og bemandin-
gen af programsekretariat styrkes med erfaring inden for programledelse 
(PMO), risikostyring og facilitering 

• Der etableres et operationelt programlederforum til at sikre fornøden 
fremdrift i programmet 

• Governance med entydige roller og en dedikeret programleder.  
• Etablering af en arkitekturfunktion 
• Behov for at programmet kan foretage ressourcedisponeringer for pro-

grammet som helhed.  
• En kultur, hvor governancefora får forelagt kritiske problemstillinger med 

forslag til løsninger bør i endnu højere grad tilstræbes  

I medfør af den eksisterende politiske aftale mellem regeringen, KL og DR om 
grunddataprogrammet, er de deltagende myndigheder ansvarlige for egne projek-
ter, ressourcer og gevinstrealisering. Myndighederne er forpligtede til at levere de 
aftalte leverancer, og skal koordinere deres leverancer i grunddataprogrammet. 

Formål og afgrænsning 
Den justerede governance-model skal dels sikre et klart beslutningshierarki med 
beskrevne mandater, ansvar og opgaver. Samtidigt inddrages relevante slutbruger-
organisationer i programmet for at skabe sammenhæng mellem projektleverancer 
og efterfølgende gevinstrealisering.  

Den justerede governancemodel imødekommer de fleste anbefalingerne fra It-
projektrådet og PA-Consulting. Modellen afviger dog fra den fællesstatslige pro-
grammodel, særligt fordi bestyrelsen og programlederen i grunddataprogrammet 
ikke har instruktionsbeføjelser i forhold til programmets projekter og ressourcer. 
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Figur: Governancemodel 

 

 

 

 

Governance angiver etablerede ledelses- og styringsfora, deres roller, ansvar og 
sammensætning. Nedenfor fremhæves de enkelte fora og udvalgte centrale roller, 
mandater, ansvar og opgaver.  

Bestyrelsen og bestyrelsesformanden 

Bestyrelsen udfylder de strategiske og organisatoriske rammer for programmet, 
som er fastlagt ved de politiske aftaler, og er ansvarlig for programmets samlede 
business case. Bestyrelsen har ansvaret for, at programmets mål og vision indfries. 
Bestyrelsen træffer beslutninger på udfordringer i sager efter indstilling fra pro-
gramkoordinationen, som ikke kan løses i programkoordinationen. Bestyrelsen 
kan træffe beslutning ved en skriftlig procedure mellem de ordinære møder.  
DIGST har opgaverne som formand for bestyrelsen, programleder og bemander 
programsekretariat og arkitekturforum. DIGST skal overordnet sikre de enkelte 
myndigheders deltagelse og leverancer i programmet. Således er DIGST ansvarlig 
overfor regeringen og aftaleparterne for det samlede programs succes. 

Bestyrelsen træffer overordnede beslutninger om udarbejdelse og større ændringer 
af grunddataprogrammets samlede: 

• Mål og scope 
• Gevinster og business case 
• Masterplan (faser, milepæle på hovedleverancer og afhængigheder) 
• Principper og rammer for styring og tolerancer for delprogrammer og program-

koordinationen ift. programmets samlede masterplan, strategier for planlægning 
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og kontrol, risiko- og emnehåndtering, business case, tværgående kommunikati-
on og information til programmets interessenter.  

Bestyrelsesformanden gives mandat til at bevilge op til 500.000 kr. af bestyrelsens 
midler mellem bestyrelsens møder. Bestyrelsen orienteres på først kommende 
møde om dispositionen. 

Programkoordination og programlederens koordinationsrolle 

Programlederen er den daglige koordinator af grunddataprogrammet og har følgende 
ansvar og opgaver: 

• Koordinerer arbejdet i programkoordinationen og løbende ændringshåndtering 
• Ansvarlig for betjening af bestyrelsen 
• Repræsenterer programmet udadtil og har ansvar for løbende håndtering af eks-

terne interessenter, som går på tværs af programmet 
• Sikrer opbakning til programmet, og at visionen er kendt 
• Ansvarlig for det samlede programs leverancer ift. tid og kvalitet 

Programlederen afklarer i dialog med delprogrammerne hvornår og hvilke sager, 
der eskaleres til bestyrelsen, og arbejder på at skabe enighed om evt. udfordringer 
på tværs af programmet, dets interessenter og delprogrammer. Kan enighed ikke 
opnås, forelægges sagen for bestyrelsen. 

Programkoordinationen er det tværgående operationelle forum i grunddataprogram-
met hvor delprogramlederne sammen med grunddatasekretariatet koordinerer den 
samlede leverancestyring, sikrer sammenhæng og kvalitet i de løbende leverancer, 
håndterer afhængigheder på tværs programmet og aftaler fælles metoder og arki-
tekturrammer. Centrale opgaver i programkoordinationen er; 

• Koordination og løbende ajourføring af al programdokumentation og del-

programdokumentation 
• Mindre ændringer til programstrategier, som ikke skønnes forelagt for besty-

relsen (skønstolerancen fastsættes af bestyrelsen) 
• Projektdokumentation fra projekter i delprogrammer af tværgående eller kri-

tisk karakter, som har betydning for programmet gennemførelse, primært PID 
og eventuelle bilag (gevinstrealiseringsplan, kvalitetsplan og risikoregister) 

• Godkender indstillinger fra arkitekturforummet 
• Statusrapporter til bestyrelsen 

Programkoordinationen er ansvarlig for at indhente bidrag fra delprogrammer og 
arkitekturforummet til en opdateret masterplan, at overvåge programmets frem-
drift og risici og at medvirke til at identificere risikominimerende tiltag på pro-
gramniveau.  
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Programsekretariat 

Grunddatasekretariatet er ansvarlig for at understøtte og sikrer koordinationen i 
grunddataprogrammet, bl.a. ved at modtage løbende rapporter fra de deltagende 
myndigheder om leverancer, afhængigheder, risici, gevinster m.v. efter fælles me-
toder og skabeloner. Ved afvigelser og problemer bistår programsekretariatet med 
at finde løsninger og om nødvendigt eskalere problemet til bestyrelsen. Program-
sekretariat har følgende opgaver/ansvarsområder: 

Iværksættes efteråret 2014: 

• Betjening af programfora 
o Forberedelse af og afvikling af møder i bestyrelse, programkoordina-

tion og gevinstfora 
o Betjening af den daglige programleder og dag til dag styring, koordi-

nation og problemløsning på vegne af programlederen 
• Programorganisering (implementering af governance) 
• Udvikling, vedligeholdelse og udbredelse af programdokumentation og fæl-

les redskaber til styring i projekter og delprogrammer (herunder dokument-
styring) 

• Planlægning og kontrol (dokumentation og styring af tværgående program-
afhængigheder, leverancer og milepæle) 

• Business case 
• Indsats for kompetencesikring hos nøglepersoner i grunddataprogrammet 

indenfor fællesstatslige metoder til program- og projektstyring 

Iværksættes til dels i efteråret 2014: 

• Lederskab og engagement af interessenter (herunder kommunikation)  

Iværksættes når der er ressourcer til det: 

• Risiko- og emnehåndtering 
• Kvalitetsplanlægning og -sikring (bl.a. af styringsprodukter) 
• Ledelse af gevinstrealisering  
• Vision og ledelse af fremtidsmodel 

 

Arkitekturforum og GD8 

Der oprettes et arkitekturforum i regi af programsekretariatet, som skal varetage 
koordinationen af det tværgående løsnings- og arkitekturarbejde. Arbejdet ledes 
og sekretariatsbetjenes af Digitaliseringsstyrelsen. I arkitekturforummet deltager 
alle delprogrammerne, KL/Kombit, DR og evt. andre relevante parter. Forummet 
har følgende ansvar, at: 

• Sikre en sammenhængende grunddataarkitektur og dennes løsningsdesign 
• Etablere og vedligeholde grunddatamodel og modelregler samt andre 

tværgående arkitekturdokumenter 
• Godkende mindre ændringer i grunddatamodel og modelregler samt ind-

stille større ændringer til programkoordinationen 
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• Reviewe og kvalitetssikre relevante kravspecifikationer på tværs af grund-
dataprogrammet. 

GD8 Arkitektur består af selvstændige arkitekturprojekter, såsom fælles regler for 
sikkerhed og datamodellering mv. Arkitekturforummet er referencegruppe for 
GD8. Grunddatasekretariatet udarbejder indstillinger vedr. GD8 løsningsforslag, 
som forelægges til godkendelse i programkoordinationen, som er styregruppe for 
GD8. Kan en sag ikke løses i programkoordinationen, kan sagen eskaleres til 
grunddatabestyrelsen. Godkendte regler og modeller gælder alle delprogrammer, 
med mindre andet er aftalt.  

Gevinstfora 

Der etableres efter behov og ressourcer i programsekretariatet fora mellem ud-
valgte fagsektorer og grunddataprogrammet til at sikre realisering af særligt væ-
sentlige gevinster for grunddataprogrammet. I forvejen er KOFU oprettet for 
finanssektoren. Registermyndighederne deltager i relevant omfang. Hvert sektor-
specifikt gevinstforum har følgende opgaver og ansvar: 

• Agerer som referencegruppe til programmet, hvor interessenter inddrages om 
programmets vision, fremdrift og gevinster.  

• Giver input til, om slutbrugere som får gavn af potentielle gevinster i det pri-
vate erhvervsliv involveres optimalt på tværs af program og delprogrammer. 

• Drøfter potentielle gevinster – er de realistiske og efterspurgte? 

Drøfter hvad programmet skal levere af projektleverancer, så der kan realiseres de 
forandringer, der giver resultater og gevinster. 

Styregrupper i delprogrammer 

Delprogrammernes styregrupper kan: 

• Beslutte ændringer i scope mellem projekterne i delprogrammet, så længe 
det ikke influerer på øvrige delprogrammers eller hele programmets scope 

• Etablere nye projekter inden for rammerne af delprogrammets scope og 
milepæle 

• Aftale styringsmæssige beslutninger med konsekvenser på tværs af projek-
terne i delprogrammet (tid, økonomi, scope og evt. ressourcer) 

Beslutninger med konsekvenser for øvrige delprogrammer skal drøftes på tværs af 
delprogrammerne i samspil med programlederen eller eskaleres til programkoor-
dinationen, såfremt enighed ikke kan opnås. Hvis delprogramstyregruppen ikke 
kan træffe beslutning inden for eget mandat, eller fordi de ikke kan blive enige - 
eskaleres til programkoordinationen efter indstilling til programlederen. 

  



 

13 
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Styrkede kompetencer i grunddataprogrammet til projekt- og 
programstyring  

Mangelfulde projekt- og programkompetencer på tværs af programmet udgør en 
risiko for programmets fremdrift og indfrielse af mål og vision. Der er behov for 
at hæve det generelle kompetenceniveau. 

Der er p.t. ikke noget overblik, fælles mål eller styringsrammer over grundlæggen-
de kompetencer i programmet. Indsigt og erfaring til at styre og lede projekter og 
programmer er afgørende for sikre et effektivt samarbejde om at realisere grund-
dataprogrammets mål og vision.  

Grunddataprogrammets styring og koordinering bør styrkes gennem en målrettet 
indsats for at øge kompetencer inden for program- og projektstyring i alle dele af 
grunddataprogrammet. Målet er at opnå en fælles metoderamme for, hvad et pro-
gram er, og øge niveauet for hvordan grunddataprogrammet arbejder med projek-
ter og delprogrammer. 

Det sikres ved, at alle nøgledeltagere i programmet certificeres i program- og pro-
jektmetoderne MSP, Prince2 eller lign. Hver organisation er ansvarlig for, at nøg-
lepersoner i delprogrammet er kompetente til at varetage deres opgave og deltager 
i relevante kurser.  

 

 

 


