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Principper for styregrupper i PDA-projekter
Baggrund
PDA-projekter er som udgangspunkt fælles offentlige. Det betyder, at et typisk PDA-projekt inddrager
interessenter fra forskellige myndigheder, ressortområder i Selvstyret og forvaltninger i kommunerne.
Deltagende interessenter vælges ofte, da de er nøglepersoner – ikke kun i relation til projektet, men også i
den myndighed de repræsenterer. Det kan medføre, at en nøgleperson kan sidde i mange styregrupper, og
bruge meget tid på deltagelse i projekter og opgaver, der er uden for personens kerne arbejdsområde.
For at undgå for mange styregrupper opsættes disse principper for styregrupper i PDA-projekter.
Principper
For at nedsætte en styregruppe, skal projektet:
a) have en vis kompleksitet og størrelse
eksempelvis: bevilling over 1 mio., projektet kører over flere år, påvirker flere myndigheder og flere
fagområder som eksempelvis Grunddata, Offentlig Digital Post og Pitu
b) som helhed1 skal have indvirkning på enten
1) store dele af samfundet (borgere og virksomheder)
2) mange medarbejdere
eller
c) fundamentalt ændrer arbejdsprocesser eller måder at gøre tingene på
(eksempelvis Offentlig Digital Post eller overgangen fra NemID til MitID)
Projekters styregrupper kan ikke bestå af samme medlemmer som PDA. Se PDA medlemmer på
digitalimik.gl
Hvem beslutter, hvilke projekter der skal have en styregruppe
▪ Projekter, der projektledes i Digitaliseringsstyrelsen (DIA)
DIAs ledelse tager stilling til, hvilke projekter der skal have en styregruppe, derefter begrundes
anbefalingen i ansøgningen til PDA, hvorefter PDA på det møde, hvor ansøgning behandles, tager
stilling til anbefalingen fra DIA.
▪

Projekter, der projektledes udenfor Digitaliseringsstyrelsen
Myndigheden søger vejledning ved DIA.
Den enkelte myndigheds ledelse tager stilling til, hvorvidt projektet skal have en styregruppe,
derefter begrundes anbefalingen i ansøgningen til PDA, hvorefter PDA på det møde, hvor
ansøgning behandles, tager stilling til anbefalingen fra myndigheden.

Styring af projekter uden styregruppe
For projekter, der ikke har en styregruppe, er der ekstra behov for at dokumentere eksempelvis baggrund
for beslutninger og beslutninger, der træffes i linjeorganisationen.
Det kan for eksempel gøres via beslutningsnotater og den Fælles Offentlige Projektmodels (FOP’ens)
statusrapporter.
1

Et projekt kan godt være stort, men blive brudt ned i mindre dele, hvor hver enkelt del bliver et miniprojekt,
hvor den samlede indvirkning effekt i sig selv ikke ændrer arbejdsprocesser væsentligt
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Alle PDA-projekter skal til hvert PDA-møde levere en PDA-statusrapport. Skabelonen kan hentes på
digitalimik.gl.
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