
Sådan kommer du i gang med porteføljestyring

Porteføljestyring kan etableres trinvis og tilgangen til etablering vil variere fra kommune til kommune. 
Det er muligt at starte småt og øge formaliseringen af styring, ledelse og organisering. Da porteføljestyring 
er en organisatorisk forandringsproces, er det vigtigt at tænke egen kommunes forandringsparathed ind i 
tilgangen til opgaven. 

En opstart af porteføljestyring kan begynde med at udvælge få projekter, som er de strategisk mest vigtige. 
Alle elementerne i porteføljestyringen kan afprøves, og der opnås erfaring med, hvilken værdi de enkelte 
værktøjer giver og en efterfølgende justering efter lokale forhold kan gennemføres. En anden tilgang er at 
etablere en lidt større portefølje og starte op med eksempelvis en fast godkendelsesproces og statusrap-
portering og efterfølgende øge formaliseringen.   

For at støtte den lokale etablering af porteføljestyring er der udviklet en guide til etablering af portefølje-
styring. Denne består af tre faser, som indeholder forskellige aktiviteter, man som kommune med fordel kan 
tage stilling til. De angivne tidsestimater for hver fase tager højde for en god involvering af kommunem som 
helhed:

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Beslutning om portefølje-
styring (3-6 mdr.)

Etablering af porteføljen
(3-6 mdr.)

Løbende porteføljestyring
(6-12 mdr.)

Fasen sætter fokus på de ind-
ledende beslutningsprocesser.

• Afklaring af formål
• Rolle og ansvar
• Organisering
• Årshjul
• Kobling til strategiproces
• Kobling til budgetproces
• Implementeringsplan
• Kriterier for porteføljestyring
• Prioriteringsmodel
• Valg af værktøj

Fasen fokuserer på dataind-
samling og første portefølje-
overblik 

• Information om beslutning til 
organisationen
• Skabe overblik
• Inddele i projekttyper
• Udvælge projekter og 
programmer
• Foretage prioritering

Fasen fokuserer på indhold og 
struktur på porteføljemøderne

• Kick off
• Den løbende portefølje-
styring
• Projektgodkendelse
• Afslutning af projekter

Se alt materialet om porteføljestyring på kombit.dk/portefoeljestyring

Den samlede guide til etablering af porteføljestyring findes i den samlede rapports kapitel seks. 

http://www.kombit.dk/portefoeljestyring

