
 

1 

Trådt i kraft 14. maj 2020 

Kommissorium for Fælles Offentlig Digital Porteføljestyregruppe - PDA 

 
 

1. Formål 

Fælles Offentlig1 Digital Porteføljestyregruppe – PDA (på grønlandsk Pisortat 

Digitalinngorsaanermik Aqutsisoqatigiivi og forkortes derfor herefter PDA) er nedsat med 

henblik på at være et: 

 

- koordinerende og rådgivende organ mellem beslutningstagerne i hhv. Selvstyre og 

kommunerne inden for fælles offentlige digitaliseringstiltag og –projekter 

 

- informerende organ som sikrer information mellem kommunerne og Selvstyret, og via 

medlemmerne sikre information tilbage i egen organisations relevante fora. 

 

PDA prioriterer, hvilke projekter i den nationale digitaliseringsstrategi, der skal finansieres af 

finanslovskonto 40.98.02. De resterende projekter i den nationale digitaliseringsstrategi 

finansierer de respektive ressortområder. 

 

 

2. Sammensætning 

PDA er sammensat af faste medlemmer og tilforordnede.  

 

De faste medlemmer af PDA består af repræsentanter for: 

 

 Ressortdepartement for Digitaliseringsstyrelsen 

 Departementet for Finanser 

 Departementer som indgår i gældende digitaliseringsstrategi 

 Selvstyrets Indenrigsafdeling 

 Avannaata Kommunia 

 Kommune Qeqertalik 

 Qeqqata Kommunia 

 Kommuneqarfik Sermersooq 

 Kommune Kujalleq 

Repræsentanterne fra de respektive organisationer skal så vidt muligt være udstyret med mandat 

til at træffe beslutninger på organisationens vegne. 

                                                      
1
 Fælles offentlig defineres i denne sammenhæng som alle offentlige myndigheder i Grønland. Det inkluderer alle 

kommuner og Selvstyrets centraladministration, og deres underliggende institutioner. 
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De tilforordnede består af repræsentanter for: 

 Enheden for fælles offentlige økonomiske og personaleadministrative IT-systemer under 

Selvstyret  

 

PDA konstitueres på første møde efter godkendelsen af en ny national digitaliseringsstrategi, og 

konstellationen er gældende for strategiperioden.  

 

3. Opgave 

PDA træffer beslutninger inden for følgende områder: 

- Projekter i den nationale digitaliseringsstrategi - finansieret af PDA  

- Projekter i den fælles offentlige portal sullissivik.gl  

 

PDA skal holdes orienteret om udvikling af: 

 

- Den fælles offentlig digital arkitektur; herunder grunddata og Pitu 

- Øvrige projekter i digitaliseringsstrategien - ikke finansieret af PDA  

 

PDA er endvidere: 

- Koordinerende og rådgivende organ mellem Selvstyre og kommunerne på øvrige 

fællesoffentlige digitale tiltag og projekter.  

- Informerende organ om digitalisering mellem kommunerne og Selvstyret og via 

medlemmerne sikre informationer tilbage i egen organisations relevante fora 

 

4. Organisation 

PDA refererer til ressortansvarlige Naalakkersuisoq for Digitaliseringsstyrelsen. 

PDA er overordnet styregruppe for projekter i den nationale digitaliseringsstrategi.  

Det betyder, at projekter i strategien har deres egne styregrupper. Projekters styregrupper kan 

ikke bestå af samme medlemmer som PDA. 

Projekters styregrupper rapporterer via afrapporteringer til PDA. Se endvidere retningslinjerne for 

projekter under strategien, bilag 1.  

 

5. Mandat  

a. PDA har beslutningskompetencen til at prioritere midlerne på finansloskonto 40.98.02.  

Midlerne kan kun prioriteres til digitaliseringsprojekter, der følger retningslinjerne for 

projekter, se bilag 1. Midlerne kan ikke prioriteres til drift.  
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b. PDA kan trække midler tilbage fra et projekt, hvis:  

1. Retningslinjerne i bilag 1 ikke følges  

2. 3. Business casen bliver negativ / de opnåede resultater forventes ikke indfriet 

 

6. Sekretariatsfunktion  

Digitaliseringsstyrelsen er sekretariatsfunktion for PDA   

 

Sekretariatsfunktionens arbejde består i at: 

a. Forberede materiale til møderne jf. retningsliner for PDA  

b. Indkalde til møder samt udarbejde dagsordner og referater for hvert møde 

c. Sørge for opfølgning på aktuelle projekter under digitaliseringsstrategien 

d. Budgetopfølgning på konto 40.98.02 

 


