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Teknisk korrektion 
 

 

 
Lb. Nr. ØK-T-101 

 
CPR. nr. sikring i sagsbehandlingen og bedre datakvalitet 

 
Udvalg: Økonomiudvalget 

Område: Center for HR, Økonomi & IT 

Funktion: 06.45.52 

 

 

Teknisk prioritering. Som følge af den nye forordning og den tilhørende 

lovgivning har Center for HR, Økonomi & IT foretaget en vurdering af 

kommunens datasikkerhed. 

En række initiativer er gennemført ligesom der løbende er formidlet 

oplysninger om indholdet i lovgivningen. 

 

Centeret har gennemført en risikoanalyse og er nået frem til, at der på flere 

områder skal sikres løsninger, der hidtil ikke har været til stede. 

Set i dette lys hermed et forslag til en opprioritering. 
 

 

For at undgå at Faxe Kommunes medarbejdere ved et uheld kommer til 

at gemme eller sende cpr. nr. data uhensigtsmæssige steder -som f.eks 

en usikker mail eller på et drev - har IT & Digitalisering fundet en 

software, der kan understøtte medarbejderne i at benytte de rigtige 

datakilder.  

 

Løsningen hjælper den ansatte ved at poppe op med et spørgsmål til 

den der sidder og arbejder med data således; ”Er du sikker på at det du 

er på vej til at gøre er korrekt”.  

Der er tale om et scanningsværktøj, som kontinuerligt og automatisk 

hjælper medarbejderen til at optimere sin egen datakvalitet og skaber 

en helt ny adfærd og sikker bevidsthed om arbejdet med datakvalitet 

og datasikkerhed.  

Systemet er fra leverandøren FormPipe og hedder ”Kvalitetskontrol”. Det 

kan guide medarbejderne til at gemme korrekte steder, og kan scanne 

på drev, i Outlook og i dokumenthåndteringssystemet SBSYS. 
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Kommunens borgere får med den nye EU-forordning en såkaldt 

indsigsret. Denne ret indebærer, at Faxe kommune skal kunne oplyse 

en given borger om, hvilke data kommunen ligger inde med om 

borgeren. Med FormPipe kan man hurtigt og bekvemt scanne drev, 

outlook og SBSYS for data om borgeren.   

Når man som ansat arbejder med FormPipe guider det til korrekt 

placering af data.  

 

 
   Beløb i 1.000 kr. 

- : Merindtægt/mindreudgift 

+ : Mindreindtægt/merudgift 2019 2020 2021 2022 

Udgift 350 140 140 140 

Indtægt     

Nettovirkning 350 140 140 140 

 

Prisen i 2019 er inklusiv implementeringsomkostninger og en engangsudgift 

til licens. 
 
 

 

Faxe Kommunes medarbejdere skal alle introduceres til det nye værktøj. 
      

      

    

Løsningen udbygges løbende af leverandøren.  Løsningen kan i dag bruges 

til drev, mails på Outlook og SBSYS. Med tiden vil løsningen understøtte flere 

programmer, som kan være nyttige for Faxe Kommune, men det vil 

samtidig betyde en merudgift. Den nuværende pris er med de løsninger 

systemet understøtter I dag. 
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