
 

 

Programbeskrivelse 

7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's data-
beskyttelsesforordning 

1. Formål og baggrund  

Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at 

fastholde et acceptabelt sikkerhedsniveau øges og forandres med stor 

hast. Ligesom konsekvenserne af sikkerhedsbrud vokser. Borgernes tillid 

til den digitalt understøttede kommune afhænger af, at kommunerne kan 

beskytte data mod misbrug. Borgere og virksomheder skal fortsat have til-

lid til og være trygge ved kommunernes håndtering, anvendelse og opbe-

varing af data og informationer.  

 

Den øgede kompleksitet udfordrer sikkerheden og skærper kravene til den 

kommunale indsats. Samtidig har EU i 2016 vedtaget en databeskyttelses-

forordning, der skal være implementeret i 2018. De nye regler giver fornyet 

fokus på kommunernes sikkerhedsarbejde. Databeskyttelsesforordningen 

skal afløse persondataloven, og kommunerne har to år til at indrette sig på 

de nye regler. I den periode skal forordningens konsekvenser for  de dan-

ske regler også afklares.  

 

Dette program vil, sammen med et sideløbende projekt i KL om implemen-

tering af databeskyttelsesforordningen, bidrage til, at kommunerne er pa-

rate til at arbejde efter de ændrede krav til sikkerhedsarbejdet.  

 

Formålet med dette program er at  

 etablere en standardiseret tilgang til arbejdet med sikkerhed, via 

principperne i ISO 27.001  

 understøtte kommunal implementering af Databeskyttelsesforord-

ningen på sikkerhedsområdet 

 opbygge fælleskommunalt samarbejde om viden om og håndtering 

af nye udfordringer for sikkerhedsarbejdet og  

 bidrage til generelt øget viden om krav til håndtering af data mv.  

 

Programmet skal arbejde for, at der etableres en fælles tilgang til sikker-

hedsarbejdet, dels for at sikre et fælles højt sikkerhedsniveau, og dels for 

at skabe fælles dialog og tilgang til leverandører og andre samarbejdspart-

nere. Denne tilgang skal også være med til at give billigere løsninger . 
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Opbygning af viden og deling af erfaringer vil hjælpe alle kommuner i ind-

satsen for at skærpe sikkerhedsarbejdet og implementere forordningen.  

 

Dele af programmet vil blive gennemført i tæt samarbejde med stat og re-

gioner gennem initiativer, der er aftalt i den fællesoffentlige digitaliserings-

strategi.  

 

Det ændrede trusselsbillede 

En væsentlig del af baggrunden for programmet er, at nye teknologier og 

nye anvendelser af digitalisering øger kompleksiteten. Det gælder f.eks: 

 Adgang via flere platforme – særligt forskellige mobile devices  

 Data genanvendes i flere sammenhænge  

 Borgere og virksomheder skal have adgang til egne data.  

 

Udover den øgede kompleksitet kommer udfordringerne for den digitale 

sikkerhed fx også fra: 

 Ikke korrekt håndtering af data (fx utilsigtet offentliggørelse af for-

trolige data, eller deling af passwords mv.)  

 Tekniske nedbrud af systemer, eller  

 Uvenlig indtrængen (fx hackning og  phishing) i løsninger med hen-

blik på at stjæle, kopiere, forandre eller slette data. 

 

For at styrke sikkerhedsarbejdet arbejder mange kommuner med ISO 

27.001. Det er aftalt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at kom-

munernes sikkerhedsarbejde skal tage udgangspunkt i principperne fra 

ISO 27.001. Dermed skabes en fælles tilgang til sikkerhedsarbejdet på 

tværs af den offentlige sektor til gavn for samarbejde på tværs og opbyg-

ning af viden og kompetencer til sikkerhedsarbejdet. Dette program vil un-

derstøtte kommunernes arbejde med implementering af ISO 27.001.  

 

1.1 Gevinster 

Dette program og kommunernes styrkede arbejde med sikkerhed er en del 

af grundlaget for fortsat stor tillid til og tryghed ved kommunerne og kom-

munernes håndtering af borgernes data. Derfor er det en væsentlig kvali-

tativ gevinst i forlængelse af dette program. 

  

Tryghed og tillid til, at datahåndteringen er sikker, kan føre til øget anven-

delse af de løsninger, kommunerne stiller til rådighed for borgere og virk-

somheder. Dermed kan der være indirekte gevinster i form af øget anven-

delse af digitale kanaler og løsninger.  
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Endvidere vil programmets indsatser bidrage til at reducere risikoen for 

brud på sikkerheden, der potentielt kan medføre betydelige omkostninger, 

økonomiske såvel som politiske.  

 

Der forventes ligeledes at være direkte gevinster for den enkelte kommune 

ved programmet i form gevinster ved at gå sammen om arbejdet med kom-

munal implementering af ISO 27.001 mv. I stedet for at stå alene med 

dette.  

. 

 

1.2 Resultatmål 

 
2. Indhold i program  

Programmet indeholder en række forskellige indsatser, der er indeholdt i 

følgende fire programspor, der kommer til at udgøre projekter i program-

met: 

 

 

Resultatmål 

 Programmet skal understøtte den kommunale forberedelse af og implemen-

tering af EU’s databeskyttelsesforordning med fokus på sikkerhedsområdets 

samarbejde med KL’s implementeringsprojekt for databeskyttelsesforord-

ning 

 Programmet skal skabe øget awareness hos kommunale ledere og medar-

bejdere om sikkerhed og krav til hensigtsmæssig adfærd ved omgang med 

fortrolige data 

 Programmet skal bidrage til, at der er de nødvendige uddannelsesmulighe-

der mv., så alle kommuner kan have de nødvendige kompetencer til at løfte 

sikkerhedsarbejdet, både teknisk, organisatorisk og juridisk 

 Programmet skal etablere en fælleskommunal tilgang til implementering af 

principperne i ISO 27.001 og den risikobaserede tilgang til sikkerhedsarbej-

det, herunder også en administrativ ramme til overvågning af status på sik-

kerheden i den enkelte kommune  

 Programmet skal følge op på og dokumentere, at arbejdet med sikkerhed 

styrkes i kommunerne, som aftalt med regeringen  

 Programmet skal udvikle en rammearkitektur for datasikkerhed, for fremti-

dige systemanskaffelser i kommunerne. Programmet skal opbygge samar-

bejde mellem alle kommuner om sikkerhedsarbejdet - herunder sikre viden-

deling på tværs af kommuner og håndtering af de spørgsmål og uklarheder, 

der måtte dukke op i forbindelse med det øgede fokus på sikkerhedsarbej-

det.  
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1. Analyse af status og etablering af baseline for kommunernes ar-

bejde med datasikkerhed 

2. Øget viden og bevidsthed – awareness - om datasikkerhed og ad-

færd 

3. Implementering af principperne i ISO 27.001 og forberedelse og 

implementering af EU’s databeskyttelsesforordning 

4. Udvikling af kommunernes fælles rammearkitektur med fokus på 

sikkerhed og indarbejdelse af krav fra databeskyttelsesforordnin-

gen om privacy by design og privacy by default 

 

De fire projekter i programmet beskrives kort nedenfor, men vil også få 

hver deres projektbeskrivelse, når programmet går i gang, og når den før-

ste analyse-/baselinemåling er gennemført.  

   

Projekt 1: Analyse af status og etablering af baseline for kommuner-

nes arbejde med sikkerhed 

Som indledning til programmet gennemføres en analyse, der giver et over-

blik over det nuværende arbejde med datasikkerhed i kommunerne. Ana-

lysen skal bl.a. undersøge: 

 Udfordringer i forhold til arbejdet med sikkerhedsområdet 

 Status på arbejdet med ISO 27.001 

 Organisering af sikkerhedsarbejdet 

 Vurderinger af kompetencebehov (juridiske, tekniske og organisa-

toriske) 

 

Baseline skal medvirke til at danne overblik, baggrund og beslutning om 

prioritering af aktiviteter i den fælles indsats og danne udgangspunkt for 

efterfølgende evalueringer, som kan bidrage til at vurdere, om den fælles 

og den lokale indsats på sikkerhedsområdet bærer frugt, eller om den skal 

ændres.  

 

Analysen gennemføres blandt andet som en spørgeskemaundersøgelse, 

der kan gentages senere i programmet for at vurdere status. Dele af un-

dersøgelsen vil også kunne gentages helt eller delvist i den enkelte kom-

mune, hvis man ønsker et redskab til at evaluere om gennemførte tiltag 

har den ønskede effekt.  

 

Projekt 2: Øget awareness om datasikkerhed og adfærd 

Dette spor skal bidrage til, at samtlige medarbejdere og ledelser har viden 

om regler og hensigtsmæssig adfærd ved omgang med fortrolige data. 
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Dette emne er meget bredt og vil i arbejdet blive delt op i fokus på hen-

holdsvis behovet internt i kommunerne og behovet for øget awareness 

blandt borgere og virksomheder. Begge områder er afgørende for, at sik-

kerhed kan gå hånd i hånd med tryghed, tillid og øget gennemsigtighed i 

den offentlige forvaltning.  

 

Awareness internt i kommunerne 

Her vil fokus være at sikre, at kommunale medarbejdere og ledere har til-

strækkelig viden om krav til arbejde med datasikkerhed og konsekvenser 

ved manglende viden. Der vil blive gennemført aktiviteter både i forhold til 

medarbejdere og i forhold til ledere og direktioner med fokus på kompe-

tencer. 

 

Opgaverne vil være, at 

 afdække juridiske, tekniske og organisatoriske kompetencebehov 

en kommune har for at kunne håndtere sikkerhedsarbejdet? 

 Vurdere og sikre etablering af muligheder for kompetenceudvikling 

fælleskommunalt. 

Relevante kompetenceudbud kan fx være kompetencer i at imødegå hack-

ere, phishing, ransomware og lignende.  

 

En anden væsentlig aktivitet i dette projekt er at skabe et overblik over de 

informations- og uddannelsesmaterialer, der allerede er tilgængeligt i kom-

munerne (og resten af den offentlige sektor) og afklare i hvilket omfang, 

dette materiale kan (gen)bruges og dermed afdække, hvilke indsatser det 

er nødvendigt at udvikle i projektet. 

 

En tredje aktivitet vil være at udveksle gode erfaringer med arbejdet med 

awareness aktiviteteri enkelte kommuner og desuden samarbejde med det 

fællesoffentlige projekt om øget kendskab til basal datasikkerhed hos med-

arbejderne: ”Højt kendskab til informationssikkerhed”.  

  

Eksempler på andre konkrete aktiviteter kan være at udvikle videoer eller 

e-læringsprogrammer, der kan anvendes til introduktion eller uddannelse 

af medarbejdere i krav til datasikkerhed. Produkter af denne karakter skal 

udvikles i samarbejde med KL’s øvrige aktiviteter for implementering af 

Databeskyttelsesforordningen. I samarbejde med dette arbejde vil der 

også blive udviklet undervisningsmaterialer og etableret et digitalt forum til 

videns- og erfaringsudveksling om Databeskyttelsesforordningen.  
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Projekt 3: Implementering af principperne i ISO 27.001 og forbere-

delse og implementering af EU’s databeskyttelsesforordning 

Dette projekt skal fastlægge den fælleskommunale tilgang til arbejdet med 

ISO 27.001. Samtidig skal projektet tage hånd om at forberede og under-

støtte den kommunale implementering af de ændringer til sikkerhedsarbej-

det, der kommer til at følge af EU’s databeskyttelsesforordning, når disse 

er fastlagt. 

 

ISO 27.001 er en administrativ standard til monitorering og fastlæggelse 

af sikkerhedsarbejdet ud fra en risikoorienteret tilgang til sikkerhed. I den 

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er det aftalt, at ”kommunernes sik-

kerhedsarbejde tager udgangspunkt i principperne fra ISO 27.001”. Dette 

projekt skal fastlægge den fælles tilgang til arbejdet med ISO 27.001.  

 

Erfaringerne fra især staten med implementeringen af standarden vil blive 

inddraget i arbejdet. Digitaliseringsstyrelsen har fx udarbejdet vejledninger 

og informationsmateriale til det statslige arbejde med standarden, og der 

vil blive tage udgangspunkt i dette i forhold til vejledning til kommunerne.  

 

Arbejdet med ISO 27.001 skal også ses i sammenhæng med behovet for 

at implementere den nye EU databeskyttelsesforordning. Projektet skal 

sikre, at databeskyttelsesforordningen implementeres hensigtsmæssigt i 

kommunerne, og at der er viden om indhold og krav. Herunder til den kom-

mende databeskyttelsesrådgiver.  

 

KL har etableret et selvstændigt projekt til dele af arbejdet med implemen-

tering af den samlede databeskyttelsesforordning, der dels skal interesse-

varetage i forhold til udmøntningen af forordningen i Danmark og dels bi-

drage til at forordningen implementeres hensigtsmæssigt i kommunerne. 

Hele arbejdet med at tilpasse forordningen og implementere den i kommu-

nal sikkerhedsarbejde vil foregå i tæt samarbejde med dette projekt.  Lige-

som der sammen med dette projekt vil blive sikret, at kommunerne har 

adgang til en portal, der skal give svar på de mange spørgsmål, som det 

øgede fokus på sikkerhed medfører i kommunerne.  

 

Aktiviteter 

Der vil blive igangsat en række aktiviteter. En del af disse vil blive besluttet 

på baggrund af baselineanalysen i spor 1, hvor det vil blive vurderet, hvilke 

områder af sikkerhedsarbejdet, der har de største udfordringer på kort sigt, 

og hvor det er nødvendigt at gennemføre konkrete tiltag. 
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Følgende aktiviteter skal der dog tages fat på uanset resultaterne af base-

lineanalysen:  

 

 Der skal udarbejdes en sammenligning af ISO 27.001 og databe-

skyttelsesforordningen. En sammenligning skal vise, hvilke ele-

menter af databeskyttelsesforordningen, der hensigtsmæssigt kan 

dækkes ved en fornuftig implementering af ISO 27.001, og hvilke 

elementer der skal findes andre løsninger på for at sikre overhol-

delsen af forordningen. Dette forventes gennemført i samarbejde 

med stat og regioner. 

 Som en del af implementeringen af ISO 27.00 skal der udarbejdes 

fælles dokumenter og standarder. Fx  

- fælles krav til datasikkerhed og –dokumentation hos leveran-

dører  

- fælles databehandleraftaler 

- fælles risikovurderinger i forhold til enkeltopgaver/systemer. 

 Tæt dialog med leverandører af rådgivning og løsninger til kommu-

nerne, så der sikres overensstemmelse mellem projektets udmel-

dinger og mål og de private leverandørers rådgivning. 

 

 

Projekt 4: Udvikling af kommunernes fælles rammearkitektur med 

fokus på sikkerhed og indarbejdelse af krav fra databeskyttelsesfor-

ordningen om privacy by design og privacy by default  

Den kommunale rammearkitektur skal udbygges i forhold til sikkerhed. Der 

skal derfor udvikles og implementeres en rammearkitektur for datasikker-

hed, således at nyanskaffelser overholder samme principper til håndtering 

af datasikkerheden. Udviklingen af rammearkitekturen foregår i tæt sam-

arbejde med KOMBIT og markedet. Det tætte samarbejde med leverandø-

rerne vil også blive fulgt i dette projekt.  

 

I Databeskyttelsesforordningen er der krav om, at der træffes ”tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger”, der sikrer, at forordningens krav opfyl-

des. Det betyder bl.a., at når der laves produkter, tjenester og apps, der 

anvendes til behandling af persondata, skal der tages hensyn til retten til 

beskyttelse af data i forbindelse med design og udvikling af sådanne pro-

dukter og tjenester. Disse krav fra forordningen, skal afklares i KL’s imple-

menteringsprojekt vedr. Databeskyttelsesforordningen sammen med 

Justitsministeriet mv., og efterfølgende indarbejdes i krav, standarder og 

anbefalinger i den fælleskommunale rammearkitektur. Formålet er at sikre, 
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at udvikling af nye løsninger foregår på en måde, der sikrer, at dataansvar-

lige og -behandlere kan opfylde deres forpligtelser i forhold til forordnin-

gen.  Dette arbejde vil også ske i samarbejde med øvrige offentlige parter. 

 

Når principper og anbefalinger til ”security by design” og ”security by de-

fault” er udarbejdet og implementeret i rammearkitekturen, er der fastlagt 

et niveau og nogle principper for sikkerhed i kommende systemer. Det kan 

betyde, at der blive behov for at analysere på konsekvenserne af en anden 

sikkerhedstilgang i kommunernes eksisterende systemer og eventuelt be-

hov for at ændre på dette. Det vil blive vurderet i projektet, om der er behov 

for at analysere på sikkerhedsrisici ved eksisterende systemer.  

 

3. Tidshorisont 

 Projekt 1: ”Analyse af status og etablering af baseline for kommu-

nernes arbejde med sikkerhed” gennemføres i efteråret 2016. En 

del af de øvrige projekter gennemføres på baggrund af resulta-

terne herfra. Det estimeres, at analysen tager 3-4 måneder 

 Projekt 2: ”Øget awareness om datasikkerhed og adfærd” starter i 

august 2016. Der vil være en større indsats det første 1½ år, der-

efter vil der være en mindre indsats i den resterende strategiperi-

ode indtil 2020. 

 Projekt 3:” Implementering af principperne i ISO 27.001 og forbe-

redelse og implementering af EU’s databeskyttelsesforordning.” 

Aktiviteterne vil strække sig over hele strategiperioden. Den stør-

ste indsats forventes at ligge de første to år i projektet.  

 Projekt 4: ”Udvikling af kommunernes fælles rammearkitektur med 

fokus på sikkerhed og indarbejdelse af krav fra databeskyttelses-

forordningen om privacy by design og privacy by default” – Aktivi-

teten gennemføres inden for et år i forhold til rammearkitekturen. 

Der er  afhængigheder til afklaring af krav i databeskyttelsesfor-

ordningen, og hvis det trækker ud, vil dette arbejde også blive for-

sinket. Eventuel analyse af eksisterende systemer vil først kunne 

foretages efter et par år.  

  

 

7. Organisering  

Programmet organiseres i et særskilt program i KL og gennemføres i tæt 

samarbejde med kommunerne, COK og KOMBIT. Dele af programmet 

gennemføres i samarbejde med aktiviteter i den fællesoffentlige digitalise-

ringsstrategi i samarbejde med staten og regionerne.  
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Generelt for programmet gælder, at det kommer til at samarbejde tæt med 

kommunerne om opbygning af viden og deling af erfaringer, blandt andet 

gennem etablering af kontakt til alle kommuners ansvarlige for sikkerheds-

arbejdet. Der etableres også kommunale netværk til andre faglige indsat-

ser i programmet.  

 

Endelig vil der være en meget tæt kobling til KL’s inddragelse i arbejdet 

med udmøntning af databeskyttelsesforordningen i Danmark. Der er etab-

leret et særligt projekt for dette i KL, og de to projekter vil hænge uløseligt 

sammen i forhold til sikkerhedsområdet.  

Der vil blive etableret en styregruppe med kommunal repræsentanter , 

hvortil begge projekter refererer. 
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