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Høringsbrev vedr. Informations- og Datapolitik
Den 11. juni 2020 behandlede Byrådet den evaluerede politik og
besluttede, at sende politikken i høring i Hovedudvalget, inden den bliver
godkendt endeligt af Byrådet.
Hovedudvalget behandlede udkastet til Informations- og Datapolitik på sit
møde d. 12. august 2020.
Hovedudvalget protokollerede fire forhold, som Hovedudvalget ønsker
medtaget i det videre arbejde med udmøntningen af informations- og
Datapolitikken i Faxe Kommune herunder de tilhørende retningslinjer og
vejledninger:
1. Retningslinjer skal være forståelige og nærværende for medarbejderne
Hovedudvalget ønsker, at det skal være anelse mere præcist, når der er
beskrivelse af systemer. Altså; Hvad forstår man med systemer, og hvad må
man, og hvad må man ikke? Gerne med nogle eksempler.
2. Sikker opbevaring
Der er flere steder i organisationen usikkerhed om, hvad man må opbevare
af data i de forskellige systemer. Der er en stor lyst til at sikre en sikker
opbevaring af data, så derfor er det vigtigt med klare retningslinjer for, hvor
man sikkert kan opbevare data.
3. Forenklede systemer og arbejdsgange
Hovedudvalget ønsker et fokus på mængden af systemer, som vi arbejder i
og den manglende integration. Der er mange systemer, som kræver
mange arbejdsgange at skifte imellem, ligesom man bruger tid på at
koordinere mellem systemerne. Forenklede systemer og automatiske
integrationer er derfor et stort ønske.
4. Sikkerhed
Det er vigtigt at sikre en sikker opbevaring af borgernes data. Derfor ønskes
det, at det er sikres, at vi inden vi køber nye systemer, er indbygget i
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systemerne, at der er tænkt over datasikkerhed. Sådan at vi kan have tillid
til, at data opbevares sikkert.
Beklager den sene fremsendelse af høringssvaret.
På vegne af Hoveudvalget
Formand for Hoveudvalget, Carsten Riis
Kommunaldirektør
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