
Sikkerhedsprogrammet - Agenda

› 09.00 - 09.30 Morgenkaffe & brød

› 09.30 - 09.45 Velkomst & dagens program

› 09.45 - 10.45 Cybersikkerhed v/Kristoffer Kjærgaard Christensen

› 10.45 - 11.00 Pause

› 11.00 - 12.00 Resultater fra Baseline analyse 3.0

› 12.00 - 12.45 Frokost

› 12.45 - 13.00 Oplæg til workshop

› 13.00 - 13.25 Walk & Talk om indsatser

› 13.25 - 14.00 Konkretisering af samarbejder og initiativer

› 14.00 - 14.15 Eftermiddagskaffe og kage

› 14.15 - 14.45 Sikkerhedsprogrammets leverancer

› 14.45 – 15.00 Opsamling på dagen
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TILBAGEMELDING PÅ ØNSKER 

FRA KOMMUNE-RUNDEN 

OKTOBER/NOVEMBER 2018 
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Ønsker Status

Sproget i baseline-analysen er fortsat svær (for juridisk 

måske). Spørgsmålene om ressourcer skal have bedre 
vejledninger

Der kommer et oplag på Yammer, hvor man inviteres til at 

være med i en mini-gruppe, der arbejder på at forbedre 
både spørgsmål og hjælpetekster.

Rejsefortællingen kan opdateres – ”Beriges”. Der arbejdes på at få Rejsefortællingen opdateres i det 
fællesoffentlige regi. 

Forespørgsel på nogle specifikke guidelines om beredskab 
på sundhedsområdet.

Medtages under projekt Cybersikkerhed

Forespørgsel på testscenarier på sundhedsområdet. Medtages under projekt Cybersikkerhed

Ønsker om et teknikerspor, hvor teknikere kan 
erfaringsudveksle og løse problemer fælles. 

Medtages under projekt Cybersikkerhed. Der skal laves et 
netværk på det tekniske område.

Skabelon for konsekvensanalyse ift. Privacy by Design & 
Default som en leverance.

Vi er usikre på om det er muligt.  Vi kan undersøge om 
nogen kommuner er i gang.

Fokus på opkvalificering af personerne i kommunernes 

informationssikkerhedsudvalg, så de ved, hvad de skal 
efterspørge. 

Der er medtaget en leverance på dette i den opdaterede 
leveranceplan. 

Udarbejd noget fælles på ledelsesrapportering, som DPO’er
også kan bruge.

Medtages under leverancen om ledelsesrapportering. 

Der kan bruges noget information om samtykke ifølge 

lovgivning inden for sundhedsområdet og GDPR.

Medtages under leverancen om awareness/

e-lærings materiale til udgående medarbejdere på 

ældreområdet, som forventes udviklet i samarbejde med 

Fremfærd Ældre
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Ønsker Status

Slettefrister er en stor del af projekt rammearkitektur, husk 

at tænke arkivering ind i det.

Vi har givet det videre til dem, der arbejder med 

rammearkitektur og arkivering.

Hvordan stiller man krav ved indkøb af robotteknologi og AI-

systemer?

Der findes ingen beskrivelse af krav, men man kan 

henvende sig til KL og få kontaktoplysninger på andre 

kommuner, der har arbejdet med emnet

Interesse for et skriv omkring sociale medier – hvad er 

dilemmaet, man skal afveje? Kan KL fortolke noget af 

vejen?

Afventer svar fra EU (databeskyttelsesrådet).

Der ønskes en oversigt over hvordan man påviser tilsynet 

med databehandlere

Tages op på møde mellem KL's jurister og Datatilsynet. 

Hvad er mulighederne for fælleskommunale tilsyn med 

databehandlere? 

KL arbejder på sagen

Hjælp til metoder til de dataansvarlige, så de kan føre tilsyn 

– det giver mening, at KL laver generiske skabeloner for 

tilsynsrapporter. Især skabeloner for lavrisiko-tilsyn

Laves ud fra en risikobaseret tilgang i kommunen.

Et dokument til ”Sådan forholder jeg mig til et tilsyn fra 

Datatilsynet”, hvad må de spørge om, hvem skal være til 

stede, hvordan forbereder man sig. En form for beredskab 

der skal aktiveres, når Datatilsynet kommer på besøg. (EU 

& JURA)

Det er ikke muligt for KL at lave en sådan leverance.

Sociale medier? Hvad kan man downloade på skolens 

iPads?

Der pågår en diskussion på Yammer om dette – KL kan 

ikke besvare det 



SIKKERHEDSPROGRAMMETS 

LEVERANCER

Q1-Q4 2019
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Awareness

Leverance Beskrivelse Leverancen 

frigives

KL og HK Kommunal har i regi af Fremfærd Borger startet 

et fælles projekt med fokus på, hvordan der skabes en 

sikkerhedskultur i den kommunale organisation, der dels 

understøtter en helhedskultur og dels sikrer borgernes 

retssikkerhed i forvaltningen af persondataoplysninger, 

herunder hvordan dette konkret udmøntes i 

kompetenceprofiler for forskellige medarbejdergrupper i 

kommunen.

Projektet har inddragelse og involvering af et antal 

(best practice) kommuner/ forvaltninger inden for 

håndtering af informationssikkerhed med det formål, 

at få:

• beskrevet Best Practice cases og 

kompetenceprofiler

• udarbejdet en værktøjskasse og 

kommunikationspakke til inspiration for alle 

kommuner med henblik på at implementere en 

sikkerhedskultur med en høj grad af awareness. 

Leverancen består af skriftlige artikler, en 

publikation, procesværktøjer/metoder til 

forankring af adfærd, oplæg og nyhedsartikler.

https://vpt.dk/erduaware

Leveret - der 

udestår 

opfyldelse af 

kommuni-

kationsplan

https://vpt.dk/erduaware
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Implementering af persondataforordning

Leverance Beskrivelse Leverancen 

frigives

Anbefalinger til efterlevelse af 

den dataansvarliges ansvar 

(kravet om accountability, artikel 

24)  

Leverancen vil beskrive:

 Hvilke foranstaltninger/tiltag kommunerne kan implementere for at sikre, 

at kommunens behandling af personoplysninger overholder 

forordningens regler 

 Hvilken betydning risikovurderinger har for valget af foranstaltninger

 Forslag til procedurer for opfølgning på foranstaltninger/tiltagenes 

effektivitet

 Hvordan kommunerne evt. kan dokumentere foranstaltningerne/tiltagene

Leverancen 

udgår pga. 

manglende 

juridiske 

ressourcer.

E-læring målrettet 

folkeskoleområdet

At give lærere og andre undervisere i folkeskolen et overordnet indblik i 

databeskyttelse med afsæt i den praktiske hverdag i folkeskolen. 

Udbydes af COK

Frigivet til salg

E-læring målrettet 

dagtilbudsområdet

At give pædagoger, dagplejere og institutionsledere på dagtilbudsområdet et 

overordnet indblik i databeskyttelse med afsæt i den praktiske hverdag. 

Udbydes af COK

Uddannelsesmateriale målrettet 

ældreområdet

At give sosu-assistenter og udkørende medarbejdere et overordnet indblik i 

databeskyttelse med afsæt i den praktiske hverdag.

Det undersøges p.t. om der kan etableres et projekt i samarbejde med 

Fremfærd Ældre, hvorunder der kan udvikles relevant materiale. Udviklingen 

skal ske i samarbejde med et antal kommuner 



SIKKERHEDSPROGRAMMET MARTS 2019
K

O
M

M
U

N
E

D
A

G
E

ISO27001

Leverance Beskrivelse Leverancen 

frigives

Version 3 af information om 

hvordan man kommer godt i 

gang med implementering af 

ISO27001 principperne

Informationen udbygges med forslag til evaluering, opfølgning og 

ledelsesrapportering, herunder årshjul med opfølgning, evaluering og 

løbende forbedringer af tilbagevendende aktiviteter. 

Desuden udvides leverancen med en beskrivelse af roller og ansvar ift. 

informationssikkerhedsudvalgets varetagelse af informationssikkerhed samt  

udkast til kommissorium og dagsorden for informationssikkerhedsudvalget

Løbende Q2-

Q3 2019

Implementering af persondataforordning (fortsat)

Leverance Beskrivelse Leverancen 

frigives

Etablering af krav vedrørende 

sikkerhed til brug ved udbud og 

indkøb 

At sikre overholdelse af databeskyttelsesforordningens krav ved indkøb af nye 

it-systemer. Afdække sikkerhedskrav til brug for kommunale it-udbud i 

samarbejde mellem KL, KOMBIT og SKI. 

Q3-Q4 2019
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Fællesoffentlige samarbejder mellem KL, Stat & Region

Leverance Beskrivelse Leverancen 

frigives

Konference om ISO27001 i den 

offentlige sektor 

At samle de ansatte, der arbejder med implementering af 

Informationssikkerhed for videndeling og inspiration.

Medio juni i 

Odense

Andet

Leverance Beskrivelse Leverancen 

frigives

Konference om 

informationssikkerhedskultur i 

kommunerne

At sætte fokus på informations-sikkerhedskulturen, som et bærende 

element i kommunerne, herunder at fremme den generelle forståelse for 

informationssikkerhed gennem øget bevidsthed om ansattes kompetencer, 

adfærd og accept af regler for sikker behandling af borgeroplysninger.

12. September 

i Vejle


