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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 opprioritering. 
 

 

Alle mobile enheder registres i et særligt IT-system, Capa. Det er i dag 

muligt at spore mobiler ved bortkomst.  

 

Med de skærpede krav til sikkerhed er det imidlertid ikke muligt, at styre 

sikkerheden på mobile enheder tilfredsstillende. For at sikre de mobile 

enheder mod phising, spam, vira og usikre websider skal der investeres i en 

sikkerhedsløsning, der kan inkludere alle mobile enheder. Faxe kommune 

kan derved sikre, at der ikke opnås uønsket adgang til Faxe Kommunes 

oplysninger via mobile enheder.  

 

IT & Digitalisering afd. har kigget på forskellige løsninger og anbefaler en 

samlet løsning, der kan håndtere sikkerheden på både pc´er og de mobile 

enheder.  
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  Beløb i 1.000 kr. 
- : Merindtægt/mindreudgift 

+ : Mindreindtægt/merudgift 2019 2020 2021 2022 

Udgift 100 100 100 100 

Indtægt     

Nettovirkning 100 100 100 100 

 

En større del af anskaffelsen på 600.000 kr. søges derfor afholdt via 

centerets budget. 
 

 

 
 

 

Sikkerheden på mobile enheder, der lever op til gældende regler i EU-

persondataforordningen, bliver bedre. Der kommer større sikkerhed for 

brugerne af udstyret, for ikke uforvarent at få lækket følsomme data til 

tredjepart. 

På den anden side vil der også kunne ”fjernstyres” begrænsninger ind på 

de mobile enheder. 
      

      

    

 Ingen 
 

 2019 2020 2021 2022 

Budget før 

Budgettilpasning 0 0 0 0 
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