
Arbejdspakkebeskrivelse 
 
Arbejdspakkenavn: Governance og Beslutningsfora 

Nummer: C2_1 + C1_3c 

Ansvarlig: Bue Raun Andersen 

Tidsramme: Fase1: Uge 2 -> Uge 10 
Fase2: Endnu ikke fastlagt 

Indhold: Definition af governance- og beslutningsfora forventes delt i to faser, hvor 
den indledende fase koncentrerer sig om de fora, som er IT-relaterede, 
dvs. hvor emnet er IT og hvor deltagelse i fora forventes at ske med 
deltagere fra IT-organisationen.  
 
Fase 1: IT-relaterede fora 

1. Definere scope – hvilke typer fora skal med i arbejdspakken 
2. Komplettere AS-IS oversigt over eksisterende governance-

struktur og beskrivelse af beslutningsfora 
3. Fastlægge evt. principper for governance/beslutningsfora i den 

digitale organisation (inspireret af designkriterierne) 
4. Fastlægge beslutningsfora i den digitale organisation 
5. Fastlægge fakulteters rolle indenfor informationssikkerhed (i 

relation til fora)  
 
Fase 2: Øvrige fora på SDU 

• Planlægges nærmere 

Produkt(er): a. AS-IS-oversigt 
b. Principper for governance/beslutningsfora i den digitale 

organisation 
c. Beslutningsfora i den digitale organisation 
d. Fakulteters rolle vedr. informationssikkerhed – kommer fra 

pakke C1_3c. 

Milepæle Uge 4: Governance og Beslutningsfora AS-IS er beskrevet  

Uge 6-7: Evt. Workshops vedr. principper og kommende fora 

Uge 8-9: Færdiggøre oplæg til direktion vedr. governance og fora. 

Afhængigheder: C1_3: Fakulteter 
C1_4: Samarbejdsflader 
C1_5: Partnermodel 
C1_6: Indgange 
C2_3: Systemejerskab 
C3: CoE definitioner 

Kritiske ressourcer: 
 

 
Forslag til aktiviteter og bemanding:     
 



1. Kick-off med Lead og deltagere i første fase (AS-IS) 
2. Komplettere AS-IS oversigt over fora (laves i skabelon - suppleret med kommissorier for eksisterende 

fora, hvor disse findes) – Lead: Bue Raun Andersen Deltagere: Kurt G. (AS-IS It-Service)  
a. Evt. møde med Kurt ifm. kortlægningen for at høre ham, hvad han mener om fora i dag 

3. To-Be – workshops og beskrivelser – Lead: Bue Raun Andersen Deltagere: relevante personer, 
herunder fra fakulteterne [Endelig kreds skal fastlægges] 

a. Udarbejde oplæg/materiale/indspark til drøftelse på workshops 
b. Afholde miniworkshops – ideer/brainstorm på, governance struktur og fora der skal være 

i. Oplæg til to-be  
ii. Review af produktet af workshop (chefer/beslutningstagere, væsentlige 

interessenter) 
iii. Indstille til godkendelser, mv. 


