
Styringsprincipper

For projekter der involverer AU IT
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Principper for scoring af projekter
• Alle projekter, der ønskes prioriteret:

– Skal have en kort projektbeskrivelse i beslutningsmodellens skabelon.
– Skal have en navngivet projektejer, der vil indgå i visiteringen af projektet.
– Skal være kategoriseret som SKAL eller VIL projekt.
– Skal have en udfyldt scoring med tilhørende argumenter som underbygges af beskrivelsen.

• AU IT skal:
– Visitere projektbeskrivelserne. 
– Diskuttere kategoriseringerne, scoringerne og argumenterne.

• Projektejeren skal:
– Tilvejebringe beskrivelse, kategorisering og scoring.
– Sikre projekterne er opdaterede på projektportalen. 

• LEA kan :
– På projektprioriteringsmøde beslutte at ændre kategoriseringen af enkeltprojekter.
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Principper for prioritering af projekter
• Projektprioritering sker af den samlede portefølje. 

– Godkendelse af enkeltstående indstillinger i LEA, UNILED eller andre governanceorganer er IKKE 
ensbetydende med at projektet prioriteres.

• Projektprioritering foretages kun for ”SKAL” og ”VIL” projekter.
– ”ØNSKER”-projekter gennemføres hvis AU IT har mulighed for det gennem uprioriterede projekter.

• Projektprioritering i LEA inddrager en scoringsmodel:
– Der er baseret på 5 ligestillede parametre. 
– Der udtrykker forretningsværdien.

• Projektprioritering i LEA sker:
– Månedligt på møde i LEA
– Uden hensyn til Ressourcetilgængelighed, leveranceafhængigheder og deadlines.
– Ud fra et princip om, kun at prioritere de umiddelbart vigtigste projekter, og så få som muligt.
– Ud fra et samlet overblik og et helhedshensyn på tværs af organisationen.

• LEA skal vedligeholde konkret liste over projekter, der skal arbejdes videre med i projektprioriteringen.
– Listen skal være i prioriteret rækkefølge
– Listen skal fungere som ”backlog” i en dynamisk tilgang til den efterfølgende planlægning.

• Det er LEA der træffer den endelige beslutning om igangsætning og prioritering af projekter i den løbende 
planlægning.
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Principper for planlægning af projektporteføljen

• Porteføljeplanen lægges ud fra principper om:
– Korte koncentrerede forløb.
– Medarbejderne allokeres til så få projekter samtidigt som muligt, helst kun 1.
– Igangværende projekter færdiggøres inden nye sættes i gang.

• Porteføljeplanen vedligeholdes løbende af PFU ud fra projektprioriteringen med tilføjelse af 
betragtninger omkring:

– Ressourcetilgængelighed – kompetencer og nøgleressourcer.
– Projektafhængighed i leverancer.
– Deadlines.

• Ændringer til Porteføljeplanen besluttes på månedligt LEA porteføljemøde: 
– Projekter fra Backlog, kan igangsættes.

• I takt med at der er blevet ledige ressourcer
• Eller LEA medlem har argumenteret for ændret eller ekstraordinær prioritering

– Projekter fra den uprioriterede pipeline kan prioriteres.
• Til backlog med prioritering i forhold til eksisterende backlogprojekter.  
• Til igangsætning som prioriteret projekt.
• LEA medlem skal argumentere for prioritering med baggrund i projektbeskrivelse og scoring

– LEA skal godkende justeringer til prioriteringsrækkefølgen.
– PFU dokumenterer beslutningerne i porteføljeplanen.
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Rækkefølge for tildeling af ressourcer i AU IT

Systemforvaltning 
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Princip for ressourceallokering

Ræ
kkefølge for tildeling af ressourcer
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Principper for projektrammer
Alle prioriterede projekter skal:
• Tildeles en AU IT ansvarlig.

– Enten i form af en projektleder, eller en teamleder.
– Skal fungere som SPOC for projektet bl.a. i forhold til ressourcekoordinering, sparring om projektmetode og eskalation 

af kriser.
• Rapportere månedligt til PFU/LEA i fælles statusrapportskabelon. 
• Arbejde med ændringshåndtering i hele projektets livscyklus.

– Er det ikke beskrevet i de godkendte projektrammer, er det en ændring.
• Tildeles ressourcer fra alle deltagende organisatoriske enheder, således at projektet kan gennemføres indenfor de godkendte 

projektrammer.
– Kan medføre at interne projekter i de enkelte områder må vige pladsen for prioriterede projekter igangsat af andre 

områder.
• Afslutningsgodkendes i PFU.

– Skal ske af hensyn til:
• Metodemæssig godkendelse af afslutningen.
• Sikring af at eventuelle projektevalueringenserfaringer indarbejdes i model og værktøjer.

Prioriterede projekter, der besættes med en eller flere projektledere* (uanset organisatorisk tilhørsforhold), skal yderligere:

• Følge den fælles projektmodel.
• Sikre PID reviewes metodemæssigt af PFU inden styregruppens forretningsmæssige godkendelse.
• Have en styregruppe. 

– AU IT chefgruppen skal være repræsenteret i styregruppen.
• Udpege én overordnet ansvarlig projektleder i de projekter, der har mere end en.
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• Nogle projekter har ikke projektleder og er dermed ikke underlagt styringskravene. 
• Nogle projekter har flere projektledere, eksempelvis en i AU IT og en i projektejerens organisation

og en hos en ekstern leverandør.



PFU – PorteFøljeUdvalget
Hvem
• Består af AU ITs chefgruppe samt Universitetsdirektøren

Hvad
• Sekretariatsbetjener LEA i forhold til vedligeholdelsen af projektporteføljen og indsamling af ændringsanmodninger og statusrapporteringer 

fra projekterne.
• Sekretariatsbetjener LEA i forhold til vedligehold af den fælles IT-projektmodel samt beslutningsmodellen for projektporteføljen.
• Tildeler AU IT ressourcer til projekter samt forvaltning og mindre udviklingsopgaver.

Hvordan
• Mødes 1 gang månedligt og behandler projekt og porteføljerelaterede emner.
• Tager stilling til ændringsanmodninger og deres konsekvenser.
• Agerer på statusrapporteringer.
• Følger op på porteføljeplanen og projektprioriteringerne.
• Metodereviewer PID.
• Sikrer arkitekturgodkendelser.
• Afslutningsgodkender projekter med henblik på sikring af minimumsleverancer og erfaringsopsamling.

PFU har uddellegeret:
Review af PID
• Udviklingschefen og Chefgruppens medlem af styregruppen kan reviewe.
• Teamleder for porteføljenheden kan reviewe.
• Udviklingschefen kan reviewe.
• PFU orienteres om reviewede PID.
Godkendelse af arkitekturleverancer
• Arkitekturudvalg kan godkende.
• Systemchefgruppen kan godkende visionsarkitektur.
• Chefarkitekt kan godkende.
Ressourceallokering på 12 ugers basis
• De enkelte teamledere koordinerer med projektlederne.
• Udfordringer eskaleres til PFU/Chefgruppen.
Behandling af henvendelser
• Formanden for visiteringsudvalget kan definere hvornår en henvendelse er et projekt.
Vedligeholdelse af projektmodellen
• Systemchefgruppen videreudvikler projektmodellen
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