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• Partnerskab om informationssikkerhed
• 43 kommuner

• Tværgående problemstillinger om informationssikkerhed

• Partnerskabets syv spor
1. Samarbejde om databehandleraftaler / oprettelse af DBS

2. Fælleskommunal databehandleraftaleskabelon

3. Risikovurderinger med udgangspunkt i 90 behandlingsaktiviteter

4. Tekniske minimumsstandarder på 36 områder i kommunerne

Kompetenceudvikling i forhold til 5) ledelse og 6) forvaltningsret

7. Beredskab i forhold til cybersikkerhed

Baggrunden for Sekretariatet

side 2



• Aflaste medlemskommunerne

• Anvende ressourcerne optimalt

• Styrke det faglige niveau på området

• Tale på vegne af en stor gruppe af kommuner

Baggrunden for Sekretariatet (2)
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• Indbydelse til alle kommuner november 2021

• Foreningskonstruktion

• Stiftende generalforsamling 2. marts 2022

• 61 kommuner meldte sig ind i foreningen 
• Af de 12 største kommuner er kun Frederiksberg ikke med

• Kommunerne i Digitaliseringsforeningen Sjælland har alle meldt sig ind

• Efterfølgende har endnu en kommune meldt sig ind. Så nu 62

Baggrunden for Sekretariatet (3)
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Baggrunden for Sekretariatet (4)
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62 kommuner i 

Danmark har meldt 

sig ind i DBS

(grønne kommuner)



Opgaverne
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• Hvilke opgaver løser DBS?
• Fase 1: Tilsyn med databehandleraftaler

• 20+ kommuner 

• Fase 2: Forhandlinger af databehandleraftaler
• Databehandleraftale-skabelon (fælleskommunal)

• Status: Vi er ved at implementere fase 1

• Hvilke opgaver løser DBS ikke?
• Google Cromebook-sagen – og lignende



• Det fælleskommunale Databehandlersekretariat (forening)
• 62 medlemskommuner

• Betaler kontingent – differentieret efter kommunestørrelse

• Bestyrelse
• Ni medlemmer fordelt på store, mellemstore og mindre kommuner

• Sekretariat på rådhuset i Viborg. Vi lejer os ind
• 5 medarbejdere

DBS organisering (2)
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• Opstart 1. august 2022
• Sekretariatschef

• Chefkonsulent

• Forberedelse af sekretariatets drift
• Ansættelse af medarbejdere

• Udarbejdelse af koncepter, oplæg til årshjul og faglige rammer

• Det meste er på plads, men vi mangler stadig en hjemmeside!

• Opstart af nye medarbejdere 3. oktober

• Opstart af tilsynsopgaven oktober

• Kvalitetssikring af tilsynsrapporter hos peer group

• Frigivelse af første tilsynsrapporter medio november

Hvordan er vi startet?
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Hvordan er vi startet? (2)
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• Vi har 417 systemer p.t, som vi 

fører tilsyn med (registreret i 

OS2–Kitos af 20 medlems-

kommuner eller derover)

• Vi har siden 1. oktober startet 

ca. 150 tilsyn

• Tilsyn på ca. 40 af disse 

systemer er gennemført

• Vi udarbejder en tilsynsrapport 

på systemet og sender den til 

medlemskommunerne, som 

forholder sig til den



Baggrunden for DBS
• Aflaste medlemskommunerne

• Anvende ressourcerne optimalt

• Styrke det faglige niveau på området

• Tale på vegne af en stor gruppe af kommuner

Værdier:

• Tillid

• Ordentlighed

• Professionelt

DBS pejlemærker
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• Dialogbaseret opgaveløsning

• Vi arbejder ud fra en høj faglighed. 

• Vi kan ikke gå på kompromis i forhold til juraen

• Vi er bevidste om at området fortsat udvikler sig (modenhed)

DBS pejlemærker
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Vores samarbejde med leverandører
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• En historie fra vores første måned (dialog)

• DBS ser en risiko for problematisk 3.-landsoverførsel i forbindelse med 
et tilsyn hos en (mindre) leverandør. Leverandøren anvender som 
underdatabehandler en cloudløsning, der indeholder risiko for 
overførsel af personoplysninger til USA

• Hvis der ikke findes en løsning inden for den gældende retstilstand, vil 
der være risiko for at leverandøren mister kommunerne som kunder

• DBS går i dialog med leverandøren om sagen

• Leverandør finder på baggrund af dette en løsning



• Vi vil gerne dialogen og håber det er gensidigt

• Vi vil gerne løse vores opgaver i et samarbejde 

Vores samarbejde med leverandører
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Vores samarbejde med leverandører
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Tak for opbakningen!

Der er en rigtig god og positiv 

opmærksomhed i forhold til 

DBS. Det giver os et godt 

afsæt for arbejdet.

I forhold til bekymringen kan 

vi måske have en tilsvarende:

Hvilken linje vil vi møde fra 

leverandørerne?



• Ser en række fordele for alle 
• Én indgang til kommunerne (og gerne også i forhold til leverandørerne)

• Strømlinede og mere enkle processer

• Professionalisering af opgaveløsningen

• Højnelse af det faglige niveau hos DBS og i kommunerne

• Ressourcebesparende for kommuner og leverandører

• Fælles aftaler med kendt indhold

Vores samarbejde med leverandører
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• Fælles databehandleraftale-skabelon

• Forhandling af fælles databehandleraftaler på vegne af 
medlemskommunerne (fase 2)

• Udgangspunkt i Datatilsynets standard-aftale

• Vi arbejder lige nu med rammerne for det

Vores samarbejde med leverandører
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Tak for i dag!

Vi glæder os til samarbejdet

Henrik Houmøller Sprøgel

Sekretariatschef, DBS

hspr@kommunedbs.dk
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