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I Randers Kommune har alle 
forvaltninger og stabe ansvar 
for it- og digitaliseringsini-
tiativer. Kommunens fælles 
governancemodel har til formål 
at sikre en klar beslutnings-
struktur, samt at understøtte 
og koordinere det tværgående 
samarbejde omkring it og digi-
talisering.

Governancemodellen skitserer 
de væsentligste aktørers arbej-
de med it og digitalisering. 

Direktører, stabs- og fagchefer 
er drivere for, at Randers Kom-
mune sikrer opnåelse af digita-
liseringsstrategiens vision: 

At Randers  Kommune 
med digitalisering 
skaber værdi for bor-
gere og virksomheder, 
og er blandt de førende 
kommuner inden for in-
novation og evnen til at 
opnå mest mulig effekt 
af digitalisering. 

It og Digitalisering sikrer nød-
vendig understøttelse af dette 
arbejde.

IT OG DIGITALISERING I RANDERS KOMMUNE

n   Direktionen har det 
overordnede ansvar for 
governance og politik-
ker samt for at priori tere 
tværgående digitaliserings-
initiativer i Randers 
Kommune. 

n   Sekretariatschefgruppen 
har det overordnede an-
svar i forhold til en række 
tværgående digi ta liserings-
initiativer, samt for at 
drøfte relevante drifts-
relaterede emner – det 
kunne eksempelvis være 
drøftelse af en model for 
licensafregning.

n   Fagchefer og fagområderne 
er ansvarlige for at være på 
forkant med it og digitalise-
ring indenfor eget fagområde 
såvel som indenfor relevante 
tværgående fokusområder, 
samt er ansvarlige for en 
vellykket implementering 
af egne digitaliserings-
initiativer.

n   It- og Digitalisering sikrer 
tværgående koordinering 
og orientering, er på 
forkant med den digi tale 
udvikling, og sikrer op-
følgning og afrapportering 
på strategi, handleplan og 
governancemodel.

Der sker desuden et tæt samarbejde mellem It og Digitaliserings-
afdelingen og hver enkelt fagområde samt i konkrete projekter 
og  erfa-grupper. Som led i governancemodellen er tilrettelagt et 
årshjul, der viser, hvordan samarbejdet sker i praksis.

Af modellen på næste side fremgår, at
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GOVERNANCEMODEL FOR IT OG DIGITALISERING

DIREKTION
n     Godkender Digitaliseringsstrategien
n     Godkender governance og politikker for it-området  

(it-investeringer, it-arkitektur, it-sikkerhed mm.)   
n     Prioriterer tværgående digitaliseringsportefølje
n     Gennemfører temadrøftelser om digitalisering
Mødefrekvens:  2-3 gange årligt

SEKRETARIATSCHEFGRUPPE
n   Har det overordnede ansvar for en række 

tværgående digitaliseringsinitiativer
n   Indstiller initiativer til den tværgående 

digitaliseringsportefølje til Direktionen
n   Drøfter driftsrelaterede emner  

(eks. model for licensafregning)
Mødefrekvens: Ad hoc

IT & DIGITALISERING
n   Sikrer tværgående 

koordinering og orientering af 
digitaliseringsinitiativer

n   Agerer udviklingsdriver, og 
understøtter proaktivitet i forhold 
til nye muligheder indenfor 
digitalisering

n   Udarbejder og sikrer opfølgning og 
afrapportering på strategi, handleplan  
og governancemodel.

n   Løbende bistå forretningsområder 
med gennemførelse af digitale 
initiativer, og sikrer nødvendig 
digitaliseringsunderstøttelse

n   Understøtter tværgående og større 
lokale projekter og erfa-grupper med 
digitaliseringskonsulentbistand

FAGCHEFER- OG OMRÅDER
n     Udviklingsdriver indenfor eget fagområde 

– identificerer nye muligheder indenfor 
digitalisering

n     Sikrer styring af lokal 
digitaliseringsportefølje

n     Drøfter lokale behov for digitaliserings-
understøttelse

Mødefrekvens: Fast mødefrekvens og faste 
mødedeltagere. Interval aftales individuelt.

PROJEKTER & ERFA-GRUPPER
n   Gennemfører aftalte initiativer, og sikrer 

realisering af gevinster
n   Rapporterer fremdrift og evt. ændringer  

til It og Digitalisering
n   Inddrager digitaliseringskonsulent i det 

omfang det er nødvendigt.
Mødefrekvens: Ad hoc
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ÅRSHJUL FOR GOVERNANCEMODELLEN

Figuren på næste side visualiserer årshjulet for governancemodellen, som har til formål at sikre efter-
levelse af modellen i praksis. I årshjulet er anført en kontinuerlig møderække som sikrer samarbejdet 
mellem de forskellige aktører i modellen.

Af årshjulet fremgår, at

n   Direktionen har faste møder 
om digitalisering i en konti-
nuerlig cyklus 2-3 gange om 
året.

n   Økonomiudvalget modtager 
statusrapportering på hand-
leplanen en gang årligt.

n   Forretningsområderne 
samt It og Digitalisering har 
dialogmøder med et fast 
mødeinterval, som aftales 
individuelt. 

n   Sekretariatschefgruppen 
modtager indstilling af sager 
på ad hoc basis.

n   Der inddrages digitalise-
ringskonsulentbistand i 
projekter og erfa-grupper på 
ad hoc basis. 
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FORRETNINGSOMRÅDER  
- IT OG DIGITALISERING*
n    Dialogmøder om 

samarbejds snitflade  
for initiativer

ÅRSHJUL FOR GOVERNANCEMODELLEN

*Mødeinterval er aftalt individuelt med hver enkelt forretningsområde, og ligger typisk med et interval 3-4 gange årligt.

DIREKTION
n   Status på og 

styring af 
tværgående 
digitaliserings-
portefølje

ØKONOMIUDVALG
n   Modtager status 

på handleplan

FORRETNINGSOMRÅDER  
- IT OG DIGITALISERING*
n    Dialogmøder om 

samarbejds snitflade  
for initiativer

DIREKTION
n   Status på og styring 

af tværgående 
digitaliserings  portefølje
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SEKRETARIATSCHEF-
GRUPPEN (AD HOC)

Program- og porteføljestyring 
af alle tværgående initiativer.

Drøfter driftsrelaterede emner og lokale behov.
Indstiller initiativer til digitaliseringsportefølje 

til Direktionen. 

 DIGITALISERINGS-
KONSULENTBISTAND 
I PROJEKTER OG ERFA 

(AD HOC)

DIREKTION
n   Prioritering af initiativer i 

digitaliseringsporteføljen
n   Evt. godkendelse af opdateret 

digitaliseringsstrategi
n   Evt. godkendelse af nye  

vilkår/ politikker

FORRETNINGSOMRÅDER  
- IT OG DIGITALISERING*
n    Dialogmøder om 

samarbejds snitflade  
for initiativer
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