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Spørgsmål/svar vedr. arbejdet med informationssikkerhed i Faxe Kommune. 
 
I forbindelse med behandling af informationssikkerheds- og datapolitikken har administrationen 
modtaget en række spørgsmål til det nuværende/hidtidige arbejde med informationssikkerhed. 
 
Spørgsmålene er gengivet på side 2 - 5 og der er indsat svar med rød tekst.  
Spørgsmålene på side 4-6 stammer fra bilaget ”Opdater sikkerhedspolitikkerne til en ”ny normal” 
udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed i januar 2021. Spørgsmålene er 
uddybet i dette bilag. 
 
Mange af spørgsmålene bliver vi desværre nødt til at svare nej til. 
 
Opgaven med informationssikkerhed blev placeret sammen med Databeskyttelsesrådgiveren i IT & 
Digitalisering i forbindelse med implementering af GDPR. Dette skete fordi, der er en naturlig 
sammenhæng mellem informationssikkerhed og GDPR. Kravene til at arbejde med 
informationssikkerhed og databeskyttelse er blevet væsentligt højere de sidste par år og derfor 
opprioriterer vi områderne.  
 
Godkendelse af den nye informationssikkerhed- og datapolitik er første skridt på vejen i denne 
proces.  
 
Der er ved udarbejdelse af politikken taget højde for, at vi fremover skal kunne løfte alle de krav, 
som er beskrevet i spørgsmålene.  I praksis sikres dette i forbindelse med implementering af vores 
nye ledelsessystem, som kan håndtere alle dokumentations- og kontrolkrav efter ISO 27001.  
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Spørgsmål til arbejdet med informationssikkerhed 
 
1. Ledelsens styring af informationssikkerhed 
Er den organisatoriske styring af informationssikkerheden herunder placering af roller,ansvar og 
beføjelser beskrevet?  
Ja den er beskrevet på side5-6 i politikken. 
 
Er beskrivelsen af den organisatoriske styring og tilhørende planer for ledelsens sikkerhedsaktiviteter 
godkendt i det forløbne år?  
Nej men der er indkøbt et IT-system som sikrer, at vi kan håndtere denne opgave, når politikken er 
endeligt implementeret. 
 
 
2. Politik for informationssikkerhed  
Er der formuleret en overordnet politik for informationssikkerheden, der er rammesættende for 
organisationens behandling af informationer og informationssystemer? 
Ja den gældende politik blev vedtaget den 13. december 2013. 
 
Er politikken ledelsesgodkendt i det forløbne år? Nej. 
 
 
3. Risikovurdering 
Foreligger der en overordnet risikovurdering af de kritiske forretningsområder i relation til 
informationssikkerhed og den understøttende it? 
Denne opgave er påbegyndt i forbindelse med implementering af ledelsessystemet. 
 
Er risikovurderingen ledelsesgodkendt i det forløbne år? 
Nej. Opgaven er ikke løst tidligere. 
 
 
4. Til- og fravalg 
Er der udarbejdet et beslutningsdokument, som dokumenterer til- og fravalg af 
sikkerhedskontrollerne i ISO27001 anneks A (ISO27002)? 
Når informationssikkerheds- og datapolitikken er godkendt, er der samtidig truffet beslutning om at 
arbejde efter principperne i ISO 27001. Der vil i forbindelse med implementering af politikken tages 
stilling til i hvilket omfang sikkerhedskontrollerne i ISO 27002 skal anvendes. 
 
Er dokumentet ledelsesgodkendt i det forløbne år? Nej. 
 
 
5. Leverandørstyring 
Er de opstillede anbefalinger i rapporten ”Styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift” 
indarbejdet i leverandørstyringen? 
Faxe Kommune har arbejdet aktivt med leverandørstyring som et led i implementering af GDPR. 
Der findes mange anbefalinger på området. Denne har ikke været benyttet aktivt, men vi vil sætte 
os ind i om der er tidssvarende elementer af anbefalingerne, som bør indarbejdes i vores 
procedurer i forbindelse med implementering af Informationssikkerheds- og datapolitikken. 
 
 
6. Hændelseshåndtering 
Er der formuleret procedurer for hændelseshåndtering? Ja  
Har der i det forløbne år været væsentlige hændelser, der har givet anledning til 
sikkerhedsmæssige initiativer? Nej 
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7. Beredskabsplanlægning 
Er der udarbejdet beredskabsplan(er) til retablering af kritiske forretningsområder herunder 
kommunikation og it-drift i forhold til leverandører? 
JA delvist. Beredskabsplanerne er ikke alle sammen løbende blevet opdateret. Dette vil ske i 
forbindelse med implementering af Informationssikkerheds- og datapolitikken og ledelsessystemet.  
 
Er planen testet og ledelsesgodkendt i det forløbne år? Nej 
 
 
8. Uddannelse og oplysning 
Er der gennemført aktiviteter i det forløbne år, der eksempelvis fremmer medarbejdernes forståelse 
for informationssikkerheden? Ja.  
 
 
9. Evaluering og opfølgning 
Evaluering og opfølgning skal sikre, at ledelsens mål for informationssikkerheden i organisationen 
bliver opfyldt efter hensigten.   
Foreligger der dokumentation for ledelsens beslutning om korrigerende handlinger på baggrund af 
de indsamlede resultater og erfaringer? 
Nej. Der er arbejdet med udgangspunkt i GDPR, så der er ikke sat egentlige mål for 
informationssikkerhed. ISO 27001 sikrer denne tilgang til arbejdet med informationssikkerhed og vil 
derfor automatisk blive tænkt ind i forbindelse med implementering af informatiossikkerheds- og 
datapolitikken.  
 
 
10. Planer for sikkerhedsaktiviteter 
Er der plan(er) for sikkerhedsaktiviteter og evt. årshjul for tilbagevendende aktiviteter, fx opfølgning, 
evaluering og forbedring af kontroller, risikovurdering, politikker og procedurer? 
Implementering af ledelsessystemet sikrer, at vi får udarbejdet planer og årshjul. 
 
Er planer for sikkerhedsaktiviteter ledelsesgodkendt? 
Nej, der er ikke arbejdet aktivt med planer for sikkerhedsaktiviteter. 
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Spørgsmål fra dokumentet ”Opdater sikkerhedspolitikkerne til en ”ny normal” 
 
 
Sikkerhedspolitikker og retningslinjer 
Beskriver politikkerne hvordan eventuelle nye og/eller øgede risici for organisationen skal 
håndteres? 
Dette beskrives i den gældende Informationssikkerhedshåndbog. 
Beskrivelsen er ikke opdateret i forhold til gældende regler og praksis. 
I forbindelse med implementering af Informationssikkerheds- og datapolitikken og det nye 
ledelsessystem sikres at beskrivelsen tager højde for gældende regler og praksis. 
 
 
Medarbejdersikkerhed  
Er der retningslinjer for adskillelse af privat- og arbejdsliv? Nej 
 
Er der retningslinjer for afholdelse af virtuelle møder? Ja 
 
Er der retningslinjer for afholdelse af arbejdsrelaterede møder uden for organisationens og 
hjemmets fysiske rammer, eksempelvis på caféer eller andre offentligt tilgængelige steder?  
Der er regler for brug af udstyr og netværk udenfor administrationens bygninger i den gældende 
Informationssikkerhedshåndbog 
 
 
Håndtering af organisationens informationer og udstyr  
Se samlet svar på disse spørgsmål sidst i afsnittet. 
Har organisationen klare retningslinjer for, hvordan medier og dokumenter håndteres i forbindelse 
med medarbejderens distancearbejde?  
Er der retningslinjer for, hvad der kan drøftes ”offentligt”, og hvad der ikke kan? 
Er der nedskrevne regler for udlevering og aflevering af udstyr til distancearbejde?  
Er der politikker/retningslinjer for medarbejderes private indkøb og brug af privat it-udstyr til brug i 
forbindelse med deres hjemmearbejde, herunder hvorledes dette er forsikret? 
 
Tages der i politikkerne særskilt stilling til, om distancearbejde kræver begrænsninger i adgangen til 
interne informationer eller systemer, eller om der er behov for øgede sikringstiltag? 
Tages der i politikkerne særligt stilling til, om - og i givet fald hvordan - brugen af privilegerede konti 
kan ske fra distancearbejdspladsen? 
Beskriver politikkerne, om, og i givet fald hvornår, den enkelte medarbejder kan få administrative 
rettigheder på it-udstyr der anvendes til distancearbejde? 
Er der ændrede krav for låsning af medarbejders pc’er (pauseskærm), når de anvendes hjemme? 
Disse emner beskrives i den gældende Informationssikkerhedshåndbog – nogen dog med et lidt 
anderledes tilgang/kategorisering end i disse spørgsmål. 
Beskrivelsen er ikke opdateret i forhold til gældende regler og praksis. 
I forbindelse med implementering af Informationssikkerheds- og datapolitikken og det nye 
ledelsessystem sikres at beskrivelsen tager højde for gældende regler og praksis. 
 
 
Driftssikkerhed  
Er det beskrevet i politikken, hvordan den enkelte medarbejder har mulighed for at få support på 
udstyret derhjemme? Nej ikke konkret – i praksis sker det via IT-Servicedesk. 
 
Beskriver politikkerne specielle handlinger, som hjemmearbejdende medarbejdere skal udføre for 
at sikre, at deres arbejds-pc holdes ajour i forhold til virus- og malware-beskyttelse og 
sikkerhedsopdateringer? Dette er styret centralt fra. 
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Er der i politikkerne fastsat minimumskrav til sikring af udstyr, der anvendes til distancearbejde? 
Samme krav som når der arbejdes i en af Faxe Kommunes bygninger. 
 
 
Er der i politikken et krav om øget overvågning af sikkerheden på medarbejdernes pc’er, når der 
gøres brug af distancearbejde i en længere periode? 
Samme krav som når der arbejdes i en af Faxe Kommunes bygninger.  
 
Beskriver politikkerne, hvordan ændrede krav til arbejdssituationen skal håndteres i forhold til  
medarbejdernes behov for nye eller alternative softwareløsninger? 
Dette beskrives i den gældende Informationssikkerhedshåndbog. 
Beskrivelsen er ikke opdateret i forhold til gældende regler og praksis. 
I forbindelse med implementering af Informationssikkerheds- og datapolitikken og det nye 
ledelsessystem sikres at beskrivelsen tager højde for gældende regler og praksis. 
 
 
Sikker netværkskommunikation  
Se samlet svar på disse spørgsmål sidst i afsnittet. 
Er der i politikken krav om løbende overvågning af kapaciteten af VPN-forbindelsen? 
Er der i politikkerne taget stilling til, om al datatrafik fra hjemmearbejdspladsen nødvendigvis skal 
sendes over organisationens VPN-forbindelse? 
Er der politikker for medarbejders brug af mobiltelefoners hotspot-funktion til opkobling af 
medarbejder-pc’en? 
Dækker politikkerne aspekter vedrørende brugen af beskedtjenester i forbindelse med 
distancearbejde? 
Dette beskrives i den gældende Informationssikkerhedshåndbog. 
Beskrivelsen er ikke opdateret i forhold til gældende regler og praksis. 
I forbindelse med implementering af Informationssikkerheds- og datapolitikken og det nye 
ledelsessystem sikres at beskrivelsen tager højde for gældende regler og praksis. 
 
 
Styring af informationssikkerhedsbrud  
Dækker politikkerne aspekter vedrørende håndtering af brud på sikkerheden i forbindelse med 
distancearbejdspladsen? 
Dette er ikke tilpasset i forhold til gældende regler og praksis. 
I forbindelse med implementering af Informationssikkerheds- og datapolitikken og det nye 
ledelsessystem sikres at beskrivelsen tager højde for gældende regler og praksis. 
 
 
Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabsog reetableringsstyring  
Se samlet svar på disse spørgsmål sidst i afsnittet. 
Er det beskrevet, hvordan organisationen sikrer at ledelse, medarbejdere og vitale funktioner kan 
kontaktes i en situation, hvor der arbejdes hjemmefra? 
Er der i politikkerne taget højde for, at ansvaret for konkrete opgaver/funktioner også skal kunne 
varetages, hvis større eller mindre dele af organisationen sættes i karantæne eller bliver 
sygemeldt? 
Er der nedskrevne rammer/forventninger (fx. reaktionstider) for tilkald af ledelse og/eller 
medarbejdere, hvis de skal møde fysisk på arbejde? 
Er der i politikkerne for nød- og beredskabssituationer taget højde for aspekter vedrørende 
begrænsning af tilstedeværelsen af medarbejdere i samme rum? 
Indgår hjemmearbejdspladser i organisationens politikker for styring af nød- og 
beredskabssituationer, og hvordan sikres i givet fald deres adgang til organisationens infrastruktur i 
disse situationer? 
Er situationer knyttet til distancearbejde omfattet af organisationens test af beredskabsplaner? 
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Dette er ikke beskrevet tilstrækkelig i den gældende Informationssikkerhedshåndbog. 
I forbindelse med implementering af Informationssikkerheds- og datapolitikken og det nye 
ledelsessystem sikres at beskrivelsen tager højde for gældende regler og praksis. 
 
 
Overensstemmelse  
Se samlet svar på disse spørgsmål sidst i afsnittet. 
Hvordan sikres det, at ledelse og medarbejdere kender og følger relevante sikkerhedspolitikker i 
forbindelse med distancearbejde? 
Beskriver politikkerne, hvordan der kan føres tilsyn med itsikkerheden i forbindelse med 
distancearbejde? 
Beskriver politikkerne, hvordan nødløsninger og mindre formelle it-sikkerhedsrelaterede 
dispensationer skal gennemgås og håndteres på lidt længere sigt? 
Dette beskrives i den gældende Informationssikkerhedshåndbog. 
Beskrivelsen er ikke opdateret i forhold til gældende regler og praksis. 
I forbindelse med implementering af Informationssikkerheds- og datapolitikken og det nye 
ledelsessystem sikres at beskrivelsen tager højde for gældende regler og praksis. 
 
 
 
 


