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Teknisk Service

Projektorganisationen, Flytning til Nyt SUND
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Teknisk Service

Projektorganisationen, Flytning til Nyt SUND
Aktør Rolle / Ansvar

Direktør 

(projektejer)

Projektejeren har det overordnede og 

strategiske ansvar for projektet. 

Styregruppeformand for den strategiske 

styregruppe 

Områdechef 

TS

Områdechef har det operationelle 

ansvar for projektet. 

Styregruppeformand for den 

operationelle styregruppe

Projektleder Projektleder udfører den daglige 

ledelse og styring af projektet på vegne 

af den operationelle styregruppe.

Til udførelsen af projektets opgaver kan 

projektlederen inddrage faglige 

kompetencer fra organisationen efter 

behov og nedsætte arbejdsgrupper 

samt afgive opgavebestillinger etc. efter 

aftale med den operationelle 

styregruppe.

Tovholder(e) Sikrer fremdrift, styring og videre af 

arbejdsgruppens arbejde. Tovholderen 

refererer til og udøver sin opgave i et 

tæt makkerskab med projektlederen. 

Gruppe Rolle / Ansvar Deltagere

Strategisk 

styregruppe

Den strategiske styregruppe overvåger, at der sker 

en hensigtsmæssig gennemførelse af projektet og at 

samarbejdet forløber tilfredsstillende. Den 

strategiske styregruppe tager stilling til 

beslutningsoplæg af strategisk karakter og 

væsentlige afvigelser. Større ændringer af projektet, 

den samlede økonomi samt samarbejde generelt 

drøftes og besluttes i den strategiske styregruppe. 

• Universitetsdirektør (projektejer) 

• Dekan SUND

• Områdechef for Teknisk Service 

(styregruppeformand i den 

operationelle styregruppe)

• Support: Projektleder.

Operationel 

styregruppe

Den operationelle styregruppe har ansvar for den 

overordnede styring og ledelse af projektet på det 

operationelle niveau efter det mandat fra den 

strategiske styregruppe. Styregruppen ledes af 

styregruppeformanden, som er udpeget af 

projektejer. 

(Tidligere kaldet koordinationsgruppen)

• Områdechef TS 

(styregruppeformand), 

• Projektleder 

• Projektledelsen for SUNDs

ledelses- og visionsprojekt, 

• Institutleder for IMM

Arbejds-

grupper

Arbejdsgrupperne udfører opgaver i projektet og 

ledes af en tovholder.

• Medarbejdere fra 

fællesadministrationen

• Medarbejdere fra SUND 

• Eksterne aktører.

Særlige 

interessenter

Særlige interessenter orienteres om projektets 

fremdrift og har en kvalitetssikrende rolle over for 

projektets arbejde og løbende leverancer.

(Tidligere projektgruppen) 

• Institutledere SUND

• Sekretariatschef SUND

• Repræsentanter fra deltagende 

afdelinger i FÆL


