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LOKAL OG DIGITAL– et sammenhængende Danmark

SIKKERHEDSPROGRAMMET

Den fælleskommunale handlingsplan 2016-2020

Et par af Resultatmålene
• Programmet skal understøtte den kommunale forberedelse af og
implementering af EU’s databeskyttelsesforordning
• Programmet skal følge op på og dokumentere, at arbejdet med
sikkerhed styrkes i de danske kommuner, som aftalt med regeringen
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Fokusområde 7.2.

Øget sikkerhed og implementering af Databeskyttelsesforordningen

SIKKERHEDSPROGRAMMET

Programorganisering i KL
Sponsorgruppe

Sponsorgruppe
KL Bestyrelse

Ansvarlig for forretning og strategi

Tæt samarbejde og
koordination med projekt
Databeskyttelsesforordningen

Programejer
Kontorchef,Pia Færch KL
Programstyregruppe &
Gevinstansvarlige
Komdir. n.n.
It-chef/Dig.chef kommune n.n.
n.n., KL

Programleder
Beth Tranberg

Supportfunktioner

Projekt 1
Baseline analyse

Projekt 2
Awareness

Projekt 3
ISO27001

Referencegruppe
kommunale
repræsentanter

Referencegruppe
kommunale
repræsentanter

Referencegruppe
kommunale
repræsentanter

Projektleder
n.n.

Projekt 4
Rammearkitektur

Referencegruppe
kommunale
repræsentanter
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Hovedtidsplan - KL initiativer
25. maj 2018
2017

2016

Q3
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Databeskyttelsesforordning

Baseline analyse
Kommunernes
arbejde med
sikkerhed
Awareness
datasikkerhed og
adfærd

Implementering af
principperne i
ISO 27.001

Rammearkitektur
implementering af
krav fra
Databeskyttelsesforordning



Q4

Q1

Q2

Referencegruppe

Q3

Q4

Q1

Dialogportal
på KL.dk ->

Lovforslag i

Kurser målrettet

Folketinget
Betænkning
KLs anbefalinger / rådgivning

kommunerne -> 2017/2018

Vejledningsmaterialet 2017->





Aftale leverandør
Baseline analyse

Release af anbefalinger &
målsætninger på Øget sikkerhed



Go Live Baseline
analyser i
Referencegruppe
kommunerne
Intromøder kommunerne
Baseline analyse



1. opfølgning på
målsætninger Øget sikkerhed

2.+3. opfølgning
på målsætninger
Øget sikkerhed
Q4 - 2018/2019

Rapport kompetenceOverblik eksist.
behov i kommunerne
Informations- og
Kompetencekatalog
uddannelsesmaterialer
2017->
Digitalt forum - fælleskommunal
erfaringsudveksling
KL plan for ISO
27.001 udarbejdet

KL Rådgivning /
Opfølgning ->

Jus. Vejledningsmateriale
2017 ->
Publikation/



Q2 ->

Anbefalinger &
målsætninger ISO
27.001

Fælles
databehandleraftaler
(KL/KOMBIT)
Følge Jus.
Vejledningsmateriale

Fælles
risikovurderinger

1. opfølgning på
målsætninger –
ISO 27.001

Fortolkning af
betænkning
KL Foranalyse klar

2.+3. opfølgning
på målsætninger
Awareness
Q4 - 2018/2019

Fælles krav
datasik. og dok.
hos leverandører

2017->

Opstart
strategiarbejde

1. opfølgning på
målsætninger Awareness

1. opfølgning på
målsætninger –
Rammearkitektur

2.+3. opfølgning
på målsætninger
ISO 27.001
Q4 - 2018/2019

2.+3. opfølgning
på målsætninger
Rammearkitektur
Q4
4 - 2018/2019
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Sikkerhedsprogrammet
Projekt 4:
Udvikling af kommunernes fælles rammearkitektur med fokus på
sikkerhed og indarbejdelse af krav fra Databeskyttelsesforordningen
om privacy by design og privacy by default
Ift. kravet om databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem
standardindstillinger udestår fortsat afklaring af:
› Er der tale om nye krav til systemerne?
› Gælder kravet kun i designfasen samt ved redesign eller også som et
løbende krav om ”nyvurdering" af eksisterende systemers
databeskyttelse?
› Hvilke krav stiller bestemmelsen til gamle/eksisterende systemer i fald en
"nyvurdering" tilsiger behov for yderligere foranstaltninger? Vil
organisatoriske foranstaltninger være tilstrækkelige, eller vil der kunne
være krav om systemtilpasning?
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Foranalyse – klar 1. april 2017

SIKKERHEDSPROGRAMMET

› indledende interessentanalyse inkl. konkrete forslag
til interessenthåndtering i 2017
› systematisk gennemgang af udvalgte, relevante
kapitler i udkast til forordning for derved at udpege
arkitekturrelevante aspekter
› indledende kortlægning af beslægtede aktiviteter
(primært i den fælleskommunale handlingsplan, den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fx initiativ 8.1
og KOMBIT fx adgangs- og brugerstyring)
› første bud på arkitektur-indsatser i programmet,
herunder begrebs-afklaringsbehov (fælles sprog for
sikkerhedsaspekter fx fællesoffentlig kategorisering
af sikkerhedsniveauer)

Arkitekturreolen
Den fælleskommunale
rammearkitektur

› indledningsvise forslag til relevante nye
arkitekturprincipper, bygge-blokke, standardkrav mv i
rammearkitekturen, der kan udvikles for at styrke
kommunernes arbejde med sikkerhed, herunder
privacy by design and default.
› plan for det videre arbejde i arkitektursporet

6

