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89. Godkendelse af Informations- og Datapolitik
Sagsnr: 85.15.00-A26-459-19

Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling
Der skal vedtages ny Informationssikkerheds- og Datapolitik.
Faxe Kommunes nuværende Informationssikkerhedspolitik blev vedtaget af
Byrådet den 13. december 2013.
Politikken er blevet evalueret, således at at der er taget højde for, hvordan
de nye krav i Databeskyttelesforordningen fra 25/5 18 er blevet
implementeret i Faxe Kommune.
Alle offfentlige myndigheder skal udarbejde en Informationssikkerhedspolitk,
der følger principperne i informationssikkerhedsstandarden ISO 270001.
ISO 27001 er en international ledelsesstandard for Informationssikkerhed.
Standarden er et styringsværktøj, der hjælper kommunen til at beskytte
værdifuld information - herunder personoplysninger - på en sikker måde.
Standarden stiller bl.a. krav til risikostyring, dokumantaion af processer samt
fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed. Standarden er et godt
afsæt til at håndtere kravene Databeskyttelsesforordningen og
Databeskyttelsesloven.
Ifølge standarden skal der udarbejdes en overordnet politik og
Informationssikkerhedshåndbog.
Politikken skal godkendes af Byrådet.
Informationssikkerhedshåndbogen bliver godkendt af direktionen.
Der er ingen budgetmæssige konsekvenser ved vedtagelse af politikken.
Evt. budgetmæssige konsekvenser ved implementering af politikken kendes
ikke førend Informationssikkerhedshåndbogen er udarbejdet og
implementeringen er planlagt.
Det anbefales, at politikken kommer i høring i Hovedmedudvalget.
Når politikken er endelig godkendt laves Informationssikkerhedshåndbogen
som derefter skal godkendes af direktionen.
Lovgrundlag
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Databeskyttelsesforordningen (2016/679) og Databeskyttelsesloven
(2018/502).
Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Sagen afgøres af
Byrådet.
Indstilling
Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Informationssikkerheds- og
Datapolitikken sendes i høring i Hovedmedudvalget inden den godkendes
endeligt.
Direktionen, 12. maj 2020, pkt. 80:
Sagen genoptages på næste møde. DBR inviteres til at deltage i mødet med
henblik på, at give en orientering om politikkens ændringer og konsekvenser
for medarbejdere, samt i forhold til afklaring af den politiske inddragelse.
Direktionen, 19. maj 2020, pkt. 82:
Flyttet til næste møde 26/5.
Beslutning i Direktionen den 26. maj 2020
DBR deltog virtuelt i mødet og gav den ønskede afklaring.
Sagsfremstillingen tilrettes med orientering om ændringer og konsekvenser.
Processen bliver, at Informationssikkerheds- og Datapolitikken behandles i
økonomiudvalget 3/6 og byrådet 11/6. Herefter behandles den i MEDudvalgene.
Den efterfølgende informationssikkerhedshåndbog behandles administrativt.
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Bilag


Informaitions- og datapolitik
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