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fra TDC til grossisterne
TDC løber med 50.48 aftale til 1,2 mia. kr.
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Nye attraktive it-aftaler fra SKI
Du kan med fordel købe it gennem SKI’s rammeaftaler.
Så får du samtidigt hjælp til at bruge og implementere aftalerne, styre
kontrakterne og identificere gevinsterne – uden meromkostninger.
Og nu tilføjer vi to nye, attraktive aftaler:
02.06 Standardsoftware – til indkøb af software
kompatibelt med IBM, Microsoft, SAP og SAS.
02.15 It-rådgivning – til indkøb af it-rådgivningsydelser
og it-managementkonsulenter.
Kontakt en af vores kundekonsulenter eller læs mere om
de nye aftaler på ski.dk
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leder

Det er ikke kun julen
der står for døren
Julen falder igen i år den 24. december. Den 25. maj 2018 træder EU’s databeskyttelsesforordning i kraft.
En ny lovgivning der påvirker alle dataansvarlige i landets kommuner, regioner og stat – og private
virksomheder. Siden september og frem til januar 2018 udgiver Justitsministeriet 13 vejledninger.
Alene i december måned – udgives fem vejledninger. Der bliver travlhed i it-afdelingerne og i
forvaltningerne. Det er ikke kun julen der står for døren.
Jeg vil lige nævne de fem vejledninger i julemåneden.
Adfærdskodekser og certificeringsordninger. Behandlingssikkerhed. Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger (privacy by design og privacy by default red.)
Konsekvensanalyse. Cloud computing. Det er fem væsentlige
vejledninger i hele databeskyttelsesforordningen. Hvordan vi formår at tage hånd om vores kompetencer og vores
organisatoriske tilpasning til at kunne behandle og beskytte
data og demonstrere vores evner som offentlig myndighed til
at kunne dokumentere det, vi gør. Og det omfatter dybest set
også vores sikkerhedsberedskab, hvis det, der ikke må ske,
alligevel sker.
I denne udgave af Kit-Magasinet har vi tema om
informationssikkerhed og databeskyttelsesforordningen. Det vil jeg kalde for
god timing. For emnet er brandvarmt.
Kommunerne arbejder alle med ISO
27001, som er med i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi fra 2016-2020.
I denne sammenhæng er det vigtigt at
slå fast, at kommuner, regioner og styrelser skal implementere ISO 27001 ved
at ”følge principperne” i ISO 27001. Det
er ikke et krav, at kommunerne skal
certificeres efter denne standard.
De kilder, Kit-Magasinet
har talt med, bekræfter at
ISO 27001 er et ”godt sted
at starte”, da processer
og kontroller i ISO 27001
standarden flugter godt
med de krav til databehandling, opbevaring
og dokumentation som
er med i den nye databeskyttelseslov.

Implementeringen af principperne i ISO 27001 omfatter også,
at der etableres et organisatorisk informationssikkerhedssystem (ISMS) som skal fastsætte sikkerhedsniveauet, lave
risikovurderinger og sikre løbende opfølgning og justering.
Ganske kort før redaktionel deadline kom justitsminister
Søren Pape (K) med et lovforslag til databeskyttelsesloven, at
offentlige myndigheder kan blive pålagt administrative bøder
på op til 16 mio. kr. Det er en maksimumstraf som kræver
grove overtrædelser. Der er ingen tvivl om, at folketinget tager
databeskyttelse alvorligt. Udfordringen er så, at det i sidste
instans kan betyde en forringelse af den offentlige service
overfor borgerne.
En anden del af forordningen er, at alle offentlige myndigheder skal udpege en Databeskyttelsesrådgiver. (DPO red.).
Der er ingen tvivl om, at det vil sætte endnu mere fokus på
informationssikkerhed fremover.
Endelig må vi ikke glemme, hvorfor EU ønsker at styrke arbejdet med informationssikkerhed. Det handler om at beskytte
borgernes data langt bedre end i dag og dermed sikre borgernes tillid og tryghed i forhold til det offentliges håndtering
af personlige data. Det er helt afgørende at vi bevarer tilliden
til digitalisering. Ellers kan vi ikke høste gevinsterne ved
digitalisering, der er fundamentale for at videreudvikle vores
velfærdssamfund. En del af denne rejse er at udstille borgernes data og dele disse med borgerne i endnu højere grad end i
dag. Præmissen er det sker på en fuldstændig sikker måde.
Glædelig jul og godt nytår.
‹‹‹
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Massive prisstigninger
fra TDC til grossisterne
Erhvervsstyrelsen har i en prisafgørelse lagt op til et nyt prisloft på TDC’s grossistmarked for teleydelser. Det betyder at
grossisterne som bruger TDC’s net, når de leverer teleydelser, bliver mødt med massive prisstigninger fra 1. januar 2018.
TDC har grebet muligheden og varslet massive prisstigninger på i gennemsnit 18,7 pct. inden for fastnet og telefoni.
En ”engrosprisafgørelse på fastnetmarkedet” fra Erhvervsstyrelsen
lægger op til, at TDC får mulighed for at hæve priserne for virksomhedens
samarbejdspartnere, som bruger TDC´s fastnet til bredbåndsløsninger og
telefoni. TDC har omgående grebet muligheden med dette udkast til prisafgørelse og sætter nu ind med massive prisstigninger over for firmaets
grossister. Ifølge udkastet stiger engrospriserne i gennemsnit med 18,7
pct. fra 1. januar 2018. Dermed bliver det markant dyrere for de omkring 50
eksterne samarbejdspartnere, som bruger TDC’s net. Regningen for dette
vil i sidste ende lande hos teleselskabernes kunder, som køber bredbånd
og telefoni gennem TDC. Erhvervsstyrelsen forventer at træffe den endelige prisafgørelse i starten af december.
Når en detail- eller erhvervskunde køber en fastnet bredbåndsforbindelse eller fastnet telefoni gennem Telenor eller Telia eller andre Service
Providers, så sker det som regel gennem TDC’s infrastruktur. Service
Providerne køber adgang på TDC’s fastnet på vegne af deres kunder.
Denne del af markedet er prisreguleret af Erhvervsstyrelsen, da TDC som
leverandør har en dominerende position på markedet.

Nyt prisloft
Det er det seneste udkast til prisafgørelse fra 4. september 2017, som har
sat et nyt ”prisloft”. TDC har som nævnt grebet bolden og erklæret, at de
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sætter priserne op til maksimum. Det fører nu til massive prisstigninger
for TDC’s ”grossister” at købe adgang til TDC´s net.
I gennemsnit stiger priserne 18,7 pct. fra 1. januar 2018. Mindste prisstigning er på 12,5 pct. Højeste prisstigning på fiber uden for DONG-området er på 31,6 pct.
Teamleder for økonomerne i området Tele og Privacy i Erhvervsstyrelsen
Christoffer Kjældgaard Giwercman:
”Det er Erhvervsstyrelsen, der regulerer engrosprisen på det danske telemarked. Det indebærer, at styrelsen fastsætter de maksimale engrospriser, som teleselskaberne – primært TDC – må opkræve for at lade andre
teleselskaber leje deres telenet.”
”Vi fastsætter den maksimale engrospris, dvs. et prisloft for TDC. Det er
op til TDC at beslutte, om de vil hæve prisen helt op til prisloftet. Hovedårsagen til de højere maksimale engrospriser er, at vi har gennemført en
revision af vores metode til at fastsætte WACC – Weighted Average Cost
of Capital. Det er en parameter, som angiver det rimelige afkast af en
investering, og som indgår i vores prissætning af ydelser på engrosmarkedet.”
”TDC investerer årligt et milliardbeløb i at udvide dækning og kapacitet
i deres telenet. De maksimale engrospriser, vi sætter, skal afspejle den
risiko, TDC påtager sig ved at investere – det er det, vores WACC gør. Man

SAMMEN
STÅR VI
STÆRKEST

”

Vi fastsætter den maksimale engrospris, dvs. et prisloft for TDC.
Det er op til TDC at beslutte, om de vil hæve prisen helt op til prisloftet.
Christoffer Kjældgaard Giwercman, Erhvervsstyrelsen

kan sige, at WACC angiver det afkast, TDC kunne forvente, hvis de i stedet
investerede deres milliarder i andre aktiver, f.eks. i aktier og obligationer,
med samme risikoprofil som telenettet. Vi har revideret vores metode til
at beregne WACC for at sikre, at vores engrospriser afspejler risikoen ved
at investere på mest korrekt vis. Derudover har det også været vigtigt for
os at sikre en transparent og stabil beregningsmetode, så branchen kan
få indsigt i prissætningen, så engrospriserne ikke svinger unødigt fra år til
år,” siger Christoffer Kjældgaard Giwercman.

WACC er vigtig
Fastlæggelsen af WACC er, ifølge Erhvervsstyrelsen en vigtig ingrediens i
engrosprisafgørelsen. Myndigheden træffer denne prisafgørelse en gang
årligt. I 2017 lå WACC på 4,16 pct. Den hæves nu til over fem pct., og særligt for fiberforbindelser uden for det såkaldte DONG-område i Nordsjælland bliver WACC over syv pct. i 2018.
Når WACC for fiber er lavere i Nordsjælland end i resten af landet skyldes
det, at TDC opkøbte DONG’s fibernet i 2009 og dermed har to eller tre
overlappende infrastrukturer (kobber, kabel-tv og fiber red.) i store dele
af området. Derfor ligger kravet til afkast lavere i DONG-området, fordi
telemyndigheden vurderer, at TDC oplever en anden investeringsrisiko
uden for Nordsjælland.
WACC for fiber ligger over syv pct. i resten af landet.
”Den nye metode til beregning af WACC skal afspejle, at der er et rimeligt
afkast, så det kan betale sig at investere i teleinfrastrukturen. Hvis WACC
bliver sat for lavt, er der risiko for, at det hæmmer investeringer i infrastrukturen. Den WACC vi har sat nu, mener vi, sikrer TDC det rigtige afkast
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og afspejler den risiko der er ved at investere i en udvidelse af dækningen
og kapaciteten i infrastrukturen,” siger Christoffer Kjældgaard Giwercman.

Prisklemmetilsyn
Hvis TDC hæver engrosprisen for leje af deres net - som følge af forhøjelsen af WACC - skal TDC dog sikre, at selskabets egne detailpriser er på et
niveau, der giver andre selskaber mulighed for at konkurrere. Det skyldes,
at TDC ikke må iværksætte prisklemmer.
Det ville jo være smart for TDC, hvis selskabet kunne hæve priserne for
grossisterne og så holde deres egne priser i bero og på den måde skabe en
konkurrencefordel. Det må TDC ikke. Derfor har Erhvervsstyrelsen nedsat
et ”prisklemmetilsyn”, hvor styrelsen overvåger priserne på markedet.
”Vi har pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte prisklemmer, og
vi fører tilsyn med dette. Vores prisklemmetilsyn sikrer, at der er sammenhæng mellem TDC’s engros- og detailpriser. Det vil sige, at der skal være
en margin mellem TDC’s engros- og detailpriser, der er tilstrækkelig til at
dække udgifter til markedsføring, kundeservice og andre relevante omkostninger. Så selv om der sker en stigning i TDC’s engrospriser, må TDC
ikke holde deres egne detailpriser så langt nede, at de iværksætter prisklemmer, der kan skubbe konkurrenterne ud af markedet,” siger Christoffer
Kjældgaard Giwercman.
‹‹‹

KAN DET
GODE LIV VÆRE
DATADREVET?
CASE: AABENRAA KOMMUNE
I Aabenraa Kommune er datadrevet innovation en af nøglerne
til ‘det gode liv’ for udsatte borgere. Og til samtidig at frigøre
ressourcer.
Hvordan? Aabenraa Kommune, VIVE og KMD har sammen skabt en
ny datamodel, der styrker arbejdet med tværgående borgerforløb
og skaber større sammenhæng.
Læs casen og få mere inspiration på kmd.dk/big-data

/ Af Flemming Kjærsdam

n Telepriser

TDC hæver priserne
op til ”prisloftet”
TDC betegner stigningerne i engrospriserne til deres konkurrenter som væsentlige. Fra 1. januar 2018 stiger priserne for
at få adgang til TDC´s infrastruktur med i gennemsnit 18,7 pct. ”Alle udbydere, der lejer sig ind på vores kobber og fiber, vil
blive berørt. Jeg kan ikke oplyse et eksakt antal, men det vil være mere end 50 udbydere,” siger Group Stakeholder Relations, PR & Communications Poul Damstedt Rasmussen, TDC.
Konkurrenter kan se frem til højere engrospriser fra TDC for at få adgang
til at sælge bredbånd gennem TDC’s fiber- og fastnet fra årsskiftet. Det er
en prisafgørelse fra Erhvervsstyrelsen, der regulerer markedet, som har
givet TDC mulighed for at hæve priserne. Erhvervsstyrelsen har hævet
”prisloftet” og TDC har ladet priserne stige helt op til prisloftet.
”Grundlæggende er det vigtigt at fastslå, at Erhvervsstyrelsen fastlægger priser hvert år, og her har vi historisk set fulgt den maksimalpris, som
styrelsen fastsætter. De nye priser, der foreligger 1. januar 2018, skyldes
en ny beregningsmetode af WACC,” siger Poul Damstedt Rasmussen.
Telia som er en af TDC’s grossister på fastnetmarkedet er langt fra
tilfredse med prisstigningerne. Omvendt er de også forsigtige med at ytre
sig konkret om konsekvenserne. Virksomheden angiver ikke talstørrelser
på økonomi og kunder, da Telia mener, det vil give virksomhedens konkurrenter uhensigtsmæssigt indblik i deres forretning.
”Det er højere omkostninger og det er betragtelige omkostninger. Vi er
nødt til at tage dem til efterretning. Vi sidder stadig og regner på det. Men
det er klart en risiko, at regningen lander hos kunderne, men det er stadig
for tidligt at sige, hvordan vi udmønter dette. Det er ikke klart endnu. Vi
sidder og overvejer forskellige modeller,” siger Telias pressechef Rasmus
Avnskjold.

Hus forbi
TDC melder hus forbi angående prisstigningerne. Det er Erhvervsstyrelsen, der har hævet prisloftet og sat et maksimum for TDC’s engrospriser.
TDC har så valgt at hæve priserne til maksimalpriserne. Hos Erhvervsstyrelsen er det ikke dem, der har hævet priserne. De har beregnet engrospriserne på en måde, så de afspejler omkostningerne og risikoen ved at
drive nettet.
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Priserne er baseret på en såkaldt LRAIC-model, som bruges til at beregne omkostninger til at drive fiber- og fastnettene. Et centralt omdrejningspunkt i modellen er afkastet, som et selskab som TDC kan påregne, når
det investerer i teleinfrastrukturen.
For TDC giver det reelt en ”dobbelt” indtægt. Dels den indtægt, som
selskabet får fra grossisterne, når de hæver priserne. Dels den ekstra indtægt, selskabet får ved at hæve priserne over for sine egne detailkunder,
da de ikke må lave ”prisklemme”.
YouSee har i begyndelsen af september annonceret, hvilke priser der er
gældende per. 1. januar 2018. De indebærer en stigning, men Poul
Damstedt Rasmussen ønsker ikke at videregive finansielle informationer.
‹‹‹

”

Grundlæggende er det vigtigt at fastslå, at
Erhvervsstyrelsen fastlægger priser hvert år,
og her har vi historisk set fulgt den maksimalpris,
som styrelsen fastsætter. De nye priser, der
foreligger 1. januar 2018, skyldes en ny
beregningsmetode af WACC.
Poul Damstedt Rasmussen, TDC.

It-analyser, der giver indsigt og
et solidt beslutningsgrundlag
Alle ønsker et godt beslutningsgrundlag, når
vigtige it-beslutninger skal træffes. Det kræver
indsigt. Og en analyse, man kan stole på.
Over halvdelen af de danske kommuner har
allerede styrket beslutningsgrundlaget.

itoptima.dk

7020 4747

De har sammen med IT Optima benchmarket
it-økonomien og it-brugernes tilfredshed.
Har din kommune det rette grundlag til at
træffe de rigtige it-beslutninger?

info@itoptima.dk

/ Af Flemming Kjærsdam
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TDC løber med kontrakt
på over 1,2 mia. kr.
TDC løber med aftale til 1,2 mia. kr. over fire år. Ifølge SKI dækker aftalen godt fem pct. af det danske telemarked.
Aftalen er forpligtende for staten og 80 kommuner.

80 kommuner har tilsluttet sig den nye SKI-aftale 50.48 og som vurderes
til at være 1,2 mia. kr. værd over fire år. Staten er automatisk forpligtet på
aftalen, og det betyder, at Telenor som har været stærke i staten i mange
år, med et slag mister omkring 80.000 kunder. TDC har nemlig taget det
hele.
Regeringen og KL aftalte med Økonomiaftalen for 2016, at SKI skulle
integrere 16 indkøbsaftaler fra Statens Indkøbsprogram i Det fælleskommunale Indkøbsprogram. Det betyder, at der udvikles og etableres fælles
indkøbsaftaler på de 16 områder.
Sidenhen har regeringen og regionerne aftalt med Økonomiaftalen for
2017, at regionerne også skal deltage i de 16 aftaler, der dermed bliver reelt
tværoffentlige indkøbsaftaler.
SKI’s adm. dir. Signe Lynggard Madsen: ”Jeg glæder mig til, at vi kan
offentliggøre aftalens detaljer for staten og de 80 kommuner, der har
tilsluttet sig. Som forventet stiger priserne på mobilabonnementerne som
følge af den generelle udvikling i markedet, men der er stadig tale om
rigtig attraktive priser. I forhold til den samlede telefoni er der dog tale om
en klar besparelse, da prisstigningen på mobiltelefoni mere end opvejes
af de prisfald, vi har opnået på terminaler, mobilt bredbånd og fastnettelefoni. Derudover har vi stillet høje krav til dækning og ny teknologi, samtidig
med at aftalens aftalevilkår er betydeligt bedre end leverandørernes standardvilkår. Jeg tror ikke, at det her resultat kunne være opnået uden den
store indsats fra de kommunale og statslige eksperter, og hvis ikke de 80
tilsluttede kommuner og staten havde valgt at købe ind sammen”.

”
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Bedre dækning indendørs
Teleekspert Benjamin Salamon, Salamon&Company, der har været rådgiver for SKI på aftalen, siger:
”SKI er lykkedes med den svære øvelse at forbedre markedets bedste
aftaler på telefoniområdet både for staten og kommunerne, hvor særligt
garanteret mobildækning har været i fokus. Aftalerne inkluderer således
en betydelig forbedring af mobildækningen for både statslige og kommunale medarbejdere, da over 3.000 yderligere statslige og kommunale
lokationer får garanteret indendørsdækning i forhold til de forrige aftaler.”
”Oveni dette bliver der garanteret udendørs mobildækning i udvalgte
geografiske områder over hele landet, specielt udpeget af de statslige
og kommunale brugere af aftalerne. Dette er selvfølgelig ikke gratis for
leverandøren, men på trods af, at priserne på mobilabonnementerne
stiger, stiger de fra et rekordlavt niveau til bare at være meget lave,” siger
Benjamin Salamon.

Billigere mobiltelefoner
Benjamin Salamon:
”På andre dele af sortimentet leveres der markante besparelser, hvor
især priser på mobiltelefonerne får et nøk nedad. Sidst, men ikke mindst,
er aftalevilkår og aftalereguleringen betydeligt forbedrede i forhold til
leverandørernes standardvilkår, så kunderne får en aftale, de kan være
trygge ved de kommende 4 år. Samlet set er der tale om klare prisfald for
både kommuner og stat på trods af, at kvaliteten, i form af mobildækning
og aftaleforhold, forbedres yderligere.
‹‹‹

Aftalerne inkluderer således en betydelig forbedring af mobildækningen for både statslige
og kommunale medarbejdere, da over 3.000 yderligere statslige og kommunale lokationer får
garanteret indendørsdækning i forhold til de forrige aftaler.
Benjamin Salamon, Salamon&Company.
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›››

”

Som forventet stiger priserne på mobilabonnementerne som følge af den generelle udvikling i markedet,
men der er stadig tale om rigtig attraktive priser.
Signe Lynggaard Madsen, SKI.

Indendørsdækning skal stige til i alt 12.657 lokationer i kommunerne og
1000 i staten.
Udendørsdækning stiger til 13.721 lokationer i kommunerne og 1320 i
staten.

Fem vestjyske
kommuner
sammen om
teleudbud
Fem kommuner i Midt- og Vestjylland gennemfører et nyt udbud om mobildækningen. Det er en gentagelse af udbuddet
fra maj 2014. Ingen af de fem kommuner er med i den forpligtende SKI-aftale 50.48. Der er lagt en foreløbig tidsplan
for udbuddet. Udbuddet gennemføres i andet kvartal 2018.
De fem kommuner er Herning, Holstebro, Lemvig, Skive og
Struer kommuner. I 2014 brugte kommunerne deres fælles
indkøbskraft til at lukke ”sorte huller” i kommunerne. Det
har givet gode resultater, og de gentager derfor udbuddet
i 2018, ifølge IT- og digitaliseringschef Poul Venø, Herning
Kommune.

Hvorfor bruge
800 skabeloner...
...når man kan
nøjes med 5?
dynamictemplate integrerer til:
 ESDH
 Fagsystemer
 Digital Post
 Serviceplatformen
 m.m.

daniasoftware.com

/ Af Flemming Kjærsdam

n SBSYS

Anders Bjært Sørensen, SBSYS:

”Anklager om
opgavetyveri
bygger på
misforståelser”
Formand for Brugerklubben SBSYS’ forretningsledelse,
Anders Bjært Sørensen, siger, at der er tale om misforståelser,
når kritikere af Brugerklubben SBSYS betegner foreningen som ”opgavetyv”.

På Digitaliseringsmessen17 i Odense i september var Ankestyrelsens
udtalelse om Brugerklubben SBSYS højaktuel. Udtalelsen gør det klart, at
kommuner gerne må eje og deles om software, som det sker i Brugerklubben SBSYS. Omvendt så hedder det også, at Brugerklubben SBSYS ikke
må formidle licenser til de såkaldte ”licensholdere”.
Brugerklubben SBSYS var tilfredse med Ankestyrelsens udtalelse, fordi
den fastslog at kommunerne gerne må eje og deles om software. Leverandører var ligeledes tilfredse, fordi SBSYS ikke må formidle licenser. Begge
parter så udtalelsen som en sejr.
”SBSYS er blevet trukket frem i lyset som opgavetyv. Det beror på
misforståelser. De tror, at vi har kommunalt ansatte beskæftiget med at
udvikle på SBSYS. At der også er kommunale medarbejdere ansat til at
udvikle, vedligeholde og supportere over for de 45.000 brugere, som dagligt bruger løsningen og på den måde stjæler opgaver fra private firmaer.
Det gør vi ikke. Det er en helt forfejlet kritik,” siger formand for SBSYS forretningsledelse Anders Bjært Sørensen, der er IT- og digitaliseringschef i
Holstebro Kommune.

Lang tids kritik
Kritikken af Brugerklubben SBSYS har efterhånden stået på i en årrække.
Men i det seneste år er tonen blevet skærpet. Interesseorganisationer
som Dansk Erhverv, ITB, Dansk Industri Digital har fået bragt sagen om
”opgavetyveriet” helt ind i regeringens korridorer. Tre ministre stod på rad
og række – Innovationsminister Sophie Løhde (V), Erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) og Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil
Ammitzbøll (LA) - da de inviterede til møde om ”det offentliges opgavetyveri” på Finansministeriets stentrappe i begyndelsen af september.
Der er således himmelvid forskel på kritikken af Brugerklubben SBSYS i
2012 og kritikken i dag. Dengang gik kritikken primært på udbudsformen i
SBSYS. I 2012 var der 16 kommuner og en region med i SBSYS. I dag fem
år senere er der 39 kommuner og en region med i SBSYS. Og kritikerne
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forsøger at få gennemført lovændringer, som kan lukke SBSYS i sin nuværende konstruktion.
Chefstrateg Jørgen Kristensen Rasch, Brugerklubben SBSYS: ”Vi er som
fælleskommunal indkøbsforening blevet sat ind i en sammenhæng, hvor
vi ikke hører hjemme. Vi er ikke opgavetyve, der sidder i en kælder og selv
udvikler software og som ødelægger hele ESDH-markedet. Vi arbejder
sammen om en fælles løsning, der giver forretningsmæssig nytteværdi til
45.000 daglige brugere. Vi køber bare ikke licensbaseret software. Tværtimod er vi i gang med at udvikle en ny platform, hvor vi transformerer vores
software til noget mere modulært, og hvor vi selv ejer rettighederne. Så får
vi mere for vores penge, og mere frihed i forhold til de hårde bindinger, der
er med licensbaseret software”.

Dansk Erhverv
I en mail af 14. marts 2017 skrev Dansk Erhverv til Brugerklubben SBSYS:
”Dansk Erhverv er blevet opmærksom på, at brugerklubben SBSYS
varetager aktiviteter og udøver virksomhed på en måde, som efter omstændighederne kan anses for stridende imod lovgivningen på en række
områder, herunder i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne, udbudsloven
og reglerne om offentlig støtte til private erhvervsvirksomheder,” skriver
Dansk Erhverv til Brugerklubben SBSYS.
Anders Bjært Sørensen: ”Der ydes ikke støtte. Al vores support og udvikling leveres af private leverandører valgt i fuld konkurrence efter
EU-udbud. Det gælder også undervisning i løsningen. Når vi går i EUudbud benytter vi private advokatfirmaer, og når vi designer vores
løsninger hyrer vi it-arkitekter fra private firmaer. Det har intet med opgavetyveri at gøre. Kritikken stammer, så vidt jeg kan vurdere fra it-leverandører, som bygger deres forretningsmodel på salg af licenser”.

Anders Bjært Sørensen, SBSYS

Generalforsamling af 11. oktober 2017:
Bestyrelse:
Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, formand, Hedensted Kommune
Vicedirektør Carsten Lind, Region Midt
IT-chef Bent Højlund, Randers Kommune
Chef for Strategi og Udvikling, IT & Digitalisering
Kristian Buhl Hansen, Odense Kommune
IT- og digitaliseringschef Anders Bjært Sørensen, Holstebro Kommune

Forretningsledelse
IT- og digitaliseringschef Anders Bjært Sørensen, formand, Holstebro
Kommune
Projektleder Carsten Møller, Skanderborg Kommune
Afdelingsleder IT og Digitalisering Henning Olsen, Herning Kommune

Ankestyrelsens
udtalelse af
10. september 2017

›››

”

SBSYS er blevet trukket frem i lyset som opgavetyv. Det beror på misforståelser. De tror, at vi har
kommunalt ansatte beskæftiget med at udvikle på
SBSYS.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommuners og regioners
deltagelse i brugerklubben er lovlig efter kommunalfuldmagts-reglerne/myndighedsfuldmagten for så vidt angår kommuners/regioners eget brug af SBSYS.
Det er Ankestyrelsens opfattelse, at brugerklubbens udstedelse
af licensaftaler ikke er en lovlig kommunal/regional opgave, da der
er tale om erhvervsvirksomhed, som ikke er omfattet af modifikationerne til hovedreglen om forbud mod kommunal/regional
erhvervsvirksomhed.
Det er derfor Ankestyrelsens samlede opfattelse, at kommuners og
regioners deltagelse i Brugerklubben SBSYS ikke er lovlig, da brugerklubben ikke kun varetager opgaver, som kommuner/regioner
selv lovligt kan varetage, men også varetager ikke-lovlige opgaver i
form af udstedelse af licensaftaler.

Sagens baggrund
Ifølge vedtægterne for Brugerklubben SBSYS er brugerklubben en
forening. Det fremgår videre, at brugerklubben er et indkøbsfællesskab, hvor medlemmerne i fællesskab udvikler og vedligeholder
SBSYS (et elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem).

Regeringens lovkatalog oktober 2017:
Lov om klagemyndighed for offentlig
erhvervsvirksomhed
Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges
kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med det
private, skal det ske på fair og lige vilkår. Lovforslaget har på den
baggrund til formål at etablere en klagemyndighed for offentlig
erhvervsvirksomhed med henblik på at sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne. Lovforslaget er en
opfølgning på regeringens udspil om fair og lige konkurrence fra
september 2017 og regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og
mere trygt Danmark” fra november 2016. Forslaget skal endvidere
ses i sammenhæng med et lovforslag under økonomi- og indenrigsministeren om kommunal og regional erhvervsvirksomhed.

”Vi er glade for udtalelsen. Nu er det slået fast, at Brugerklubben
SBSYS med kommuner og regioner som medlemmer kan eje og
dele og forvalte softwaren, og at det er fuldstændig lovligt. Det var
Brugerklubben SBSYS, der selv indbragte sagen tilbage i 2013 for
at spørge ind til lovligheden. Her har vi fået et klart ja. Den mindre
del af Brugerklubben SBSYS, hvor en række andre offentlige kunder bruger SBSYS, hvor vi har udstedt licenserne, er ikke lovlig. Det
må vi nu tage bestik af”.
”Vi er også glade for udtalelsen, fordi der nu er kommet klarhed.
Debatten om offentligt opgavetyveri har skabt mistanke om, at
Brugerklubben SBSYS måske har gjort noget, der ikke er lovligt.
Ankestyrelsen udtalelse har nu endelig slået lovligheden fast. Der
er masser af opgaver, hvor det giver mening at vi som kommuner
arbejder sammen om digitaliseringen, og brugerklub tankegangen er en succesfuld måde at gøre det på,” siger Anders Bjært
Sørensen.

Netplan rådgiver
kommuner om
infrastruktur til
Smart Society

netplan@netplan.dk | +45 4824 6828
netplan.dk

2017 SMART SOCIETY

2000 besøgende på
Digitaliseringsmessen17
Digitaliseringsmessen17 i Odense Congress Centre havde 2000 besøgende i år. Der var højt fagligt niveau på standene og
interessen og spørgelysten fra de besøgende var stor. Der var syv alliancepartnere år, og over 120 leverandører havde købt
standpladser. De syv alliancepartnere i år: Atea, Digitaliseringsstyrelsen, Ditmer, KMD, KOMBIT, PwC og EG.
Digitaliseringsmessen arrangeres i fællesskab af KL, Borgerservice Danmark og KIT@.
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BLIV KOMBITKLAR
MED REFLECTIVE
Effektive organisationsdata
For at være KOMBITklar skal der være
styr på organisation, brugere og roller
og på, at det hele kan integreres med
KOMBITs støttesystemer.
Hvis I har beskrevet jeres organisation
i Reflective Organisation, findes der
moduler, som integrerer med KOMBIT
støttesystemerne (STS) og sørger for,
at det er vedligeholdt her. Når I har
registreret jobfunktionsroller på jeres
brugere, findes der også moduler til
dynamisk at udlede dataafgrænsninger
fra organisationen og sende de nødvendige tokens til KOMBIT adgangsstyring.
Det minimerer arbejdet med at vedligeholde KOMBIT støttesystemerne og
giver samtidig mulighed for at udnytte
de samme mekanismer og processer
på kommunens øvrige it-systemer.
Dermed kan roller og afgrænsninger,
der er modelleret i systemet, udnyttes
på de øvrige it-systemer via AD- eller
ADFS-integration.

Organisationen kan vedligeholde direkte eller importeres fra eksisterende
kilder.
Det er en udfordring at skabe effektive
processer, der sikrer, at data bliver vedligeholdt, er korrekte og startes ved
ændringer i data. F.eks. kan ansættelse af en medarbejder udløse en række
opgaver til forskellige andre medarbejdere.
Effektive processer bliver skabt i den
indbyggede bpmn 2.0 procesmotor,
som gør brug af data i platformen.
Organisationsdata og roller bliver hermed gjort levende, og bruges aktivt i
processerne.
Reflective består af nogle af pionererne
fra både leverandør- og kommunesiden
inden for realisering af rammearkitekturen. Læs mere på reflective.dk
Jes Rønnow Lungskov
Medejer og Direktør
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/ Af Flemming Kjærsdam

n Digitalisering

Peter Egelund, KOMBIT:

”Det fælleskommunale
maskinrum er en realitet”
Visionen om det fælleskommunale maskinrum er ifølge projektdirektør Peter Egelund, KOMBIT, ved at være en realitet, e
fter at KMD har afleveret version 2.0 af de syv støttesystemer.
I løbet af fjerde kvartal 2017 er KOMBITs vision om et fælleskommunalt
maskinrum blevet til virkelighed. Det fortæller projektdirektør Peter Egelund, efter at deadline i oktober for de senest afleverede støttesystemer er
blevet overholdt af KMD.
”Det fælleskommunale maskinrum har været en vision for KOMBIT siden
starten for snart ni år siden. Det er vi nu ved at lykkes med. Inden for
dette kvartal er det fælleskommunale maskinrum en realitet,” siger Peter
Egelund.
I februar 2017 skrev Kit-Magasinet om optrapningen af ordkrigen mellem
KOMBIT og KMD på grund af manglende leverancer af støttesystemer
fra KMD. KOMBIT indgik forlig med KMD om en erstatning på 100 mio. kr.
og flytte udviklingen af Administrationsmodulet til Støttesystemerne til
Systematic, som også har udviklet Serviceplatformen. KOMBIT igangsatte samtidigt Plan B, som byggede på en interim arkitektur for hvert nyt
fagsystem.
KMD fik sat den 16. oktober som en ny deadline for de syv resterende
Støttesystemer. Og det er denne deadline, der er overholdt for samtlige
støttesystemer.
”Støttesystemernes leverancer op til den nye deadline er gået planmæssigt. Der har været performance problemer i de enkelte moduler i løbet
af perioden. Dem har KMD nu løst. Vi har set løbende forbedringer af
performance i denne periode. Når SAPA er fuldt i luften vil der være over
40.000 brugere. Derfor er performance og svartider helt afgørende. Udover
udfordringer med performance har der været behov for andre fejlrettelser
og justeringer. Det er ligesom når du flytter ind i et nyt hus. Der er altid
ting, der skal fikses, når du er flyttet ind. Men det er jeg helt tryg ved,”
siger Peter Egelund.

KMD’s syv Støttesystemer:
1+2) Adgangsstyring for brugere og Adgangsstyring for systemer
3) Beskedfordeler
4 + 5) Klassifikation og Organisation
6 + 7) Ydelsesindeks og Sags- og Dokumentindeks
Det sidste af de otte støttesystemer, Administrationsmodulet, blev leveret
af Systematic i oktober.
”Indtil nu bygger SAPA på interim arkitektur og SAPA’s pilotimplementering bliver baseret på denne arkitektur. Men efter de permanente
Støttesystemer nu er leveret, skal SAPA flyttes over på de permanente
Støttesystemer. Det er KOMBIT, der varetager udskiftningen af den interime arkitektur med den permanente. Og det er KMD, der flytter data fra
de interime løsninger over til de permanente Støttesystemer,” siger Peter
Egelund.
Den første løsning der bliver flyttet over på de permanente Støttesystemer er SAPA. Dernæst følger ydelsessystemerne.
Hele processen sker i et tæt samarbejde mellem KOMBIT, ATP/Udbetaling Danmark og de involverede leverandører.
”Vi er på vej i mål med Støttesystemerne og Monopolbruddet,” siger
Peter Egelund.
Anvendelse af Støttesystemerne er helt afgørende for at kunne føre
visionen om en sikker, sammenhængende og innovativ digitalisering i
kommunerne ud i livet. Det vil føre til mere konkurrence, flere leverandører
og øget genbrug af data og funktionalitet. Støttesystemerne er en væsentlig del af udmøntningen af den fælleskommunale rammearkitektur.
‹‹‹

Fælles infrastruktur
Støttesystemerne, der udvikles af KMD, skal fungere som fælles infrastruktur for kommuner og ATP/Udbetaling Danmark og give kommunerne
frihed og muligheder i den digitale fremtid.

”

Det fælleskommunale maskinrum har været en vision for KOMBIT siden starten for
snart ni år siden. Det er vi nu ved at lykkes
med. Inden for dette kvartal er det fælleskommunale maskinrum en realitet.
Peter Egelund, KOMBIT.
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/ Af Flemming Kjærsdam

n Digitalisering

Ny iværksættervirksomhed
bruger blockchain
til organisationsdata
En ny iværksættervirksomhed, Reflective, med fire ejere har set dagens lys. Virksomheden vil gøre det nemmere at opdatere organisationsdata ved hjælp af blockchain-teknologi. En af stifterne er Jes Rønnow Lungskov, der har været formand
for strategi- og arkitekturudvalget i SBSYS og tidligere enterprisearkitekt i Vejle Kommune.

En ny iværksættervirksomhed, Reflective, med
fire ejere har set dagens lys. Virksomheden
vil gøre det nemmere at opdatere organisationsdata ved hjælp af blockchain-teknologi. En
af stifterne er Jes Rønnow Lungskov, der har
været formand for strategi- og arkitekturudvalget i SBSYS og tidligere enterprisearkitekt i
Vejle Kommune.
Reflective vil levere et organisationssystem,
som er let at vedligeholde, og som kan integreres med lokale, såvel som monopolbrudssystemer. Det skal sikre, at organisationsdata er
valide og kan udstilles til brug i andre systemer,
f.eks. Active Directory, KOMBIT-systemerne
eller visning på det lokale intranet.
”Vi vil integrere det hele meget tættere. Vi
vil tage organisationens data og udnytte dem
lokalt. Når vi ved, hvem der er leder i organisationen, og vi ved hvem der er systemejer, kan vi
udnytte disse data i arbejdsgangene, så vi kan
håndtere organisationsændringer simpelt. Vi
har en platform med blockchain, som vi bygger
systemet ovenpå. Den er ikke i sig selv Open
Source, men moduler på den kan være det”.
”Hvis en kommune har lavet en god arbejdsgang om vedligeholdelse af organisationsændringer, hvordan deler kommunen så den med
de andre forvaltninger og med andre kommuner? Det er i øjeblikket tungt at gøre. Vi vil gøre
det nemmere at dele data. Vi bruger blockchain-teknologi, der kort fortalt organiserer
data i kæder, som kan deles. Herved bliver det
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nemmere at samarbejde og dele data,” siger
Jes Rønnow Lungskov.
Virksomhedens mål er at tage hånd om
et emne, som oftest bliver overset—nemlig
arbejdsgangene uden om et organisationssystem, som sikrer at data om brugere, roller
og organisationen bliver holdt opdateret. Hvis
en kommune har mange forskellige systemer,
bliver vedligeholdelsesopgaverne så meget
desto større.
”Vi ved, at alle organisationer er forskellige,
og derfor er der bygget et generelt workflowsystem ind i organisationskomponenten,
sammen med et formularsystem, som kan
tilpasses og udvikles til den enkelte kommune.
Ved at bruge blockchain får kommunen kontrol
med egne data, samtidig med at processer,
funktionalitet og data umiddelbart kan deles
med nabokommunen. Vi fokuserer også på
samarbejde mellem leverandører, hvorfor
det er muligt for andre leverandører at bygge
moduler på platformen. Vi har allerede aftale
med én anden leverandør om dette.” siger Jes
Rønnow Lungskov.
To andre medejere i Reflective kommer som
tidligere stiftere af Axapoint, der udviklede
organisationskomponenten APOS2, som blev
opkøbt af KMD. Det er Michael Brendborg
Nielsen og Kenneth Holm Seelig. Den fjerde
medejer er Rasmus Borgsmidt, som senest har
arbejdet med udvikling af Støttesystemer for
KMD.

”

Vi vil integrere det hele meget
tættere. Vi vil tage organisationens data og udnytte dem
lokalt. Når vi ved, hvem der
er leder i organisationen, og
vi ved hvem der er systemejer, kan vi udnytte disse data
i arbejdsgangene, så vi kan
håndtere organisationsændringer simpelt.
Jess Rønnow Lungskov, Reflective.

Robotten
hedder Robin

– din nye digitale
assistent
En ny Chatbot fra KMD hedder Robin og skal hjælpe borgere, som af den ene eller anden årsag er kommet langt væk
fra at leve et selvhjulpet og selvforsørgende liv. Den kan via
borgerens telefon eller tablet sende besked om, at borgeren skal huske at stå op, gå i skole eller huske at komme til
lægen. Chatbotten trækker data fra fagsystemer som Nexus
(omsorg) og Momentum (jobcenter), så den kender borgerens aktivitetsplaner. Den tekniske side handler meget om at
udnytte nye teknologier som big data, machine learning og
kunstig intelligens.

Det er lige nu en prototype, som KMD
præsenterede for Kit-Magasinet på Digitaliseringsmessen17, hvor der var 2000
besøgende gæster.
Robin er udviklet i et designsprint på en
uge. Det er en udviklingsmetode, som
stammer fra Google. Den er sidst i sprintet
blevet testet på fem borgertyper - altså
rigtige mennesker - herunder en tørlagt
alkoholiker, en person med Asperger og
en hjerneskadet. Konceptet er udviklet i
samarbejde mellem kommuner, KMD og
designfolk fra Charlie Tango – det tidligere
In2Media med Tim Frank Andersen, som
KMD har købt op. Der har derfor også
været borgerkonsulenter fra bl.a. Halsnæs
Kommune med i sprintet.
”Chatbotten Robin er en del af nye
løsninger, som vi laver for at understøtte
sammenhæng på tværs for borgere, som
af den ene eller anden grund er kommet
langt væk fra at kunne leve et selvhjulpet
og selvforsørgende liv. Det kan være unge
mennesker, som er kommet skidt fra start
i livet, eller borgere som har oplevet nogle
radikale ændringer i deres livssituation.
Deres arbejdsevne, fysiske helbred, psykiske tilstand, misbrug eller sociale situation. De oplever ofte, at en sagsbehandler
i én forvaltning ikke altid ved noget om de
indsatser, som er blevet aftalt en uge før i
en anden forvaltning. De mangler med andre ord sammenhængen og oplevelsen af,

at de bliver hjulpet med én samlet plan. De
har brug for en stærk tværgående indsats
på tværs af kommunens forskellige fag- og
myndighedsområder for at komme bedre
og hurtigere tilbage til at leve et selvhjulpet
og selvforsørgende liv,” siger Lead Business Developer, Line Sinding Skött, KMD.
Konceptet for Robotten Robin er, at den
skal agere borgerens personlige assistent.
En assistent som kan hjælpe og udføre
nogle af de opgaver, som mentorer eller
støttekontaktpersoner udfører for at holde
borgeren på sporet og få udført deres del
af den fælles handlingsplan. Robin kan og
skal selvfølgelig ikke udgøre hele den rolle,
men hvis borgeren skal til læge eller en
anden aktivitet finder Robin kalenderinformation, ruteplan og transportmuligheder.
Udover at komme med påmindelser til
borgeren, vil Robin også hjælpe med at få
det gjort ’nu’, f.eks. det at få evalueret effekten af en aktivitet eller lavet forberedelse til et møde. Det er vigtigt når vi taler om
effekt og progression i borgerens forløb og
udvikling.
”De første borgertests har været meget
positive, og mere positive end borgerkonsulenter havde troet, de ville være.
Borgerne er glade for muligheden for at
få oplysninger og svar på spørgsmål, lige
når de har brug for det. I dag oplever de, at
der kan være meget langt til kommunen,”
siger Line Sinding Skött.
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’Arbejder din
organisation med
eksponentiel
teknologi?’
BLIV RUSTET TIL FREMTIDEN
MED

DareDisrupt Consulting hjælper organisationer med at forstå og udnytte de
konkrete effekter af eksponentielle teknologier og nye disruptive
samarbejdsmodeller. Vores konsulenter hjælper organisationer med at
identificere og implementere de rigtige strategier og innovationer samt til at
skabe en organisation og et netværk, der er rustet til fremtiden.

www.daredisrupt.com
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n TEMA: Informationssikkerhed / GDPR

Datasikkerhed og
GDPR i kommunerne
Kit-Magasinet har tema om datasikkerhed og EU’s databeskyttelsesforordning. Den røde tråd i historierne er, at
anvendelsen af standarden for datasikkerhed ISO 27001 er et meget godt fundament at stå på for kommunerne,
når de skal være klar til at håndtere EU’s databeskyttelsesforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.
”ISO 27001 er et godt sted at starte for organisationer, når de indfører
GDPR,” siger chefkonsulent Anders Linde, Dansk Standard, som hjælper store organisationer med at anvende og implementere ledelsesstandarder i danske organisationer.
KMD har de seneste par år opbygget en ny stabsfunktion inden for
sikkerhed, der samtidig udgør et beredskab for hele organisationen
i tilfælde af databrud eller udefrakommende cyberangreb. KMD er
certificeret i ISO 27001 og har udpeget en DPO.
Tønder Kommune er ligeledes på vej til at blive ISO 27001 certificeret.
”En formel certificering er et meget stærkt og tillidsskabende bevis
på, at vi rent faktisk gør det, vi siger, vi vil gøre på sikkerhedsområdet,” siger Lars Møldrup, Fagchef for Sekretariat, IT og Borgerservice i
Tønder Kommune.
Brøndby Kommune har etableret en tværkommunal sikkerhedskoordinatorgruppe, der forankrer ISO 27001 i organisationen – uden
at kommunen er certificeret. I økonomiforhandlingerne mellem
kommunerne og Finansministeriet i 2015 blev parterne enige om at
kommunerne skal ”følge principperne” i ISO 27001.

Når kommunerne gør det er de også langt bedre forberedte på at
beskytte personfølsomme data.
På skoleområdet har KL taget initiativ til at anvende det samme
redskab, som er blevet anvendt i kommunerne, men med et specielt
fokus på skoleområdet og de udfordringer, der er dér.. Kommunerne
opfordres derfor til at tilslutte sig anvendelsen af dette redskab, så
skolerne også kan lave en opfølgende indsats for datasikkerheden.
Det er blevet obligatorisk for det offentlige at udpege en databeskyttelsesrådgiver – en DPO. KL’s juridiske afdeling har skrevet en artikel
om dette emne. ”Det er KL’s opfattelse, at kommunerne allerede nu
kan forberede sig på implementering af databeskyttelsesforordningens krav om at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO)”.
IT-advokat Kasper Ingemann opfordrer i kronikken kommunernes
dataansvarlige til at gå databehandleraftalerne efter i sømmene.
Og så publicerer Justitsministeriet fem vejledninger om databeskyttelsesforordningen i december måned. Det er et varsel om ekstraordinær
travlhed i julemåneden.

Tønder Kommune
bliver ISO 27001certificeret i 2018
Ved at arbejde med en tredjepart og gå efter en formel ISO 27001-certificering vil Tønder Kommune sikre topkvalitet i det rent
procesmæssige samt troværdighed og tillid i forhold til politikere og borgere.
Tønder Kommune har valgt at gå efter at blive formelt certificeret ifølge
datasikkerhedsstandarden ISO 27001, og i tæt samarbejde med Det Norske Veritas arbejder kommunen hen imod en certificering senest i foråret
2018.
”Ved at have et formelt samarbejde med en tredjepart som Det Norske
Veritas sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt og også i dybden med
risikovurdering, gap-analyse og alle de andre elementer i arbejdet med
datasikkerhed. Derudover er en formel certificering et meget stærkt og
tillidsskabende bevis på, at vi rent faktisk gør det, vi siger, vi vil gøre på
sikkerhedsområdet,” siger Lars Møldrup, Fagchef for Sekretariat, IT og
Borgerservice i Tønder Kommune.
Certificeringen er også et redskab til at sikre den nødvendige bevidsthed
og forankring af ansvar for sikkerheden, også på øverste ledelsesniveau.
”Der er ingen, der har lyst til at miste en certificering og dermed troværdighed. Så vi tror på, at en formel certificering vil betyde, at der vil blive
handlet aktivt på sikkerhedsmæssige problemstillinger frem for blot at
føre dem til notat,” forklarer Lars Møldrup.

Er prisen værd
En certificering vil ifølge Lars Møldrup også kunne levere et meget kort og
effektivt svar, når man bliver bedt om at redegøre for sikkerheden i forhold
til behandlingen af borgernes data.
”Hvis vi over for politikere eller borgere skal forklare, hvilket sikkerhedsniveau vi ligger på, så er en certificering et rigtig godt og kort svar på det.
Alternativet er, at vi skulle forklare i detaljer, hvad vi har gjort, og hvis vi
ikke kan henvise til en uafhængig tredjepart, bliver folk nødt til at stole på,
at kommunens egenkontroller er i orden,” siger han.
”Vi ønsker løbende at blive klogere på arbejdet med datasikkerhed og at
kunne stå på mål for det, vi gør. Samtidig håber vi, at vi kan komme til at
arbejde tættere sammen med andre kommuner på dette vigtige område
og give sparring til de kommuner, der overvejer at gå samme vej som os,”
siger Lars Møldrup.
Certificeringen har selvfølgelig en pris, men Lars Møldrup mener, at den
er værd at betale.
”Selvfølgelig er der omkostninger forbundet med selve certificeringsde-
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len, men gennem en certificering sikrer vi, at vi bruger præcis de ressourcer, der skal til, hverken mere eller mindre. Jeg ser faktisk en certificering
som et godt værn mod at komme til at skyde over målet,” siger han.

Samspil med DPO
Arbejdet med ISO 27001 og den kommende Databeskyttelsesforordning
hænger tæt sammen.
”Vi får noget forærende ved at gå hele vejen med ISO 27001. Hvis vi lever
op til den, lever vi også i udstrakt grad op til Databeskyttelsesforordningen,” siger Lars Møldrup og fortsætter:
”Der er naturligvis elementer i Databeskyttelsesforordningen, som ISO
27001 ikke dækker. Vi får for eksempel ikke en DPO gennem arbejdet med
27001, men til gengæld vil jeg hævde, at ved at leve op til ISO 27001 på
certificeringsniveau vil vi også udføre en del af DPO’ens opgaver. Så her
ligger der en potentiel sidegevinst ved investeringen i en certificering.”

”Målet er at få arbejdet med datasikkerheden spredt effektivt ud i organisationen, så det ikke bare bliver et projekt for ”særligt interesserede”. En
vigtig del af certificeringsprocessen er, at organisationen påtager sig det
nødvendige ansvar og ejerskab i forhold til sikkerheden frem for at fokusere på at give ansvar fra sig,” siger Lars Møldrup.
‹‹‹

Selvfølgelig er der omkostninger forbundet
med selve certificeringsdelen, men gennem en
certificering sikrer vi, at vi bruger præcis de ressourcer, der skal til, hverken mere eller mindre.
Jeg ser faktisk en certificering som et godt værn
mod at komme til at skyde over målet.

Ikke kun for ”særligt interesserede”
Selve arbejdet med at implementere ISO 27001 er taget ind i et standardprocesforløb baseret på fire-step-modellen ”Plan-Do-Check-Act” der
typisk anvendes i forbindelse med kontroller og løbende forbedring af processer og produkter. I første halvdel af 2016 blev ledelsessystemet til risikovurdering etableret, eksisterende dokumentation blev revideret, og efter
behov blev der produceret ny dokumentation. Efterfølgende startede der
et årshjul med en lang række aktiviteter, der kører kontinuerligt og parallelt. og i parallel. Det drejer sig eksempelvis om revision af risikostyring og
sikkerhedsmål, planlægning af awarenesskampagner og kommunikation,
selve udførelsen af kampagner, risikovurderinger, målinger, interne audits
samt mindst én gang om året en ledelsesevaluering af risikostyringen.
Processen drives af et informationssikkerhedsudvalg bestående af
direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø, fagchefen for Sekretariat, IT og Borgerservice, IT-driftschefen samt informationssikkerhedskoordinatoren.
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Lars Møldrup, Tønder Kommune
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Brøndby Kommune:

ISO 27001 er nødvendig
for at leve op til Databeskyttelsesforordningen
I Brøndby Kommune er implementeringen af ISO 27001 en central forudsætning for at leve op til den kommende Databeskyttelsesforordning. En tværkommunal sikkerhedskoordinatorgruppe har været afgørende for forankringen af standarden i
organisationen.
Marianne Bo Krowicki blev ansat som informationssikkerhedskoordinator
i Brøndby Kommune i 2015 for at stå i spidsen for arbejdet med at implementere ISO 27001 og den kommende Databeskyttelsesforordning. ISO
27001 blev formelt en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi i
2016, så det var ikke et spørgsmål, om man skulle implementere standarden, men hvordan. Det første step var at få lavet en plan både for arbejdet
med ISO 27001 og Databeskyttelsesforordningen.
”Vi lavede en 11-punkts plan, der er tilpasset det, vi anså for nødvendigt.
Et første vigtigt skridt var at få topledelsen til at tage ejerskab, hvilket skete gennem godkendelse af et ISMS (Information Security Management
System) baseret på ISO 27001 inklusiv en plan for implementeringen af
standarden. De to råd jeg gerne vil dele er: Få lavet en tidsplan hurtigt og få
organisationen engageret i projektet,” siger Marianne Bo Krowicki.
Brøndby Kommune har implementeret ISO 27001 bredt i organisationen,
men er ikke blevet ISO 27001 certificeret.

andre kunne hævde, at vi burde tage vores egen medicin, selvom vi ikke
formelt er forpligtede til det. Men vi skal bruge skatteborgernes penge
med omtanke, og vi mener ikke en certificering giver tilstrækkelig værdi.
Det væsentlige må være, at vi rent faktisk efterlever standarden,” mener
Marianne Bo Krowicki.

ISO 27002 som checkliste
Som en del af projektet har vi også skullet udarbejde et SoA-dokument
(Statement of Applicability), der skal beskrive de kontroller, der implementeres for at sikre, at standarden efterleves. Her har Brøndby Kommune valgt at benytte de sikkerhedskontroller, der indgår i ISO 27002 som
checkliste.
”Vi har valgt at vente med at udarbejde SoA-dokumentet til, vi var så
langt i arbejdet, at det for alvor gav mening at lave en checkliste. Sammen
med opdatering af vejledninger til de relevante medarbejdere er det det, vi
i øjeblikket arbejder med,” fortæller Marianne Bo Krowicki.

Risikovurdering en øjenåbner
Processen gik videre med opdatering af kommunens informationssikkerhedspolitik, så den flugtede med ISO 27001. Det blev fulgt op af udarbejdelsen af en overordnet risikovurdering.
”Risikovurderingen var lidt af en øjenåbner med hensyn til at beslutte,
hvor vi skulle sætte ind, både i forhold til infrastrukturen og til awareness
blandt medarbejderne. Det skabte klart et momentum, der blandt andet
resulterede i en plan for konkrete tekniske tiltag og konsolidering af vores
it-miljø,” forklarer Marianne Bo Krowicki, der også har et godt råd i den
forbindelse:
”Det er vigtigt, at vi foretager risikovurderingen på et overordnet niveau.
Hvis vi går for meget i dybden med værktøjer, risikerer vi, at vi ikke rigtigt
kommer videre. En af udfordringerne med at gennemføre risikovurderinger kan netop være, at vi kommer til at snakke mere teknik end understøttelse af den kommunale forretning.”

Sikkerhedskoordinator i hver forvaltning
For at sikre at implementeringen af ISO 27001 nåede hele vejen rundt i
organisationen, udpegede man en sikkerhedskoordinator i hver enkelt
forvaltning. Sikkerhedskoordinatorerne, som alle er på afdelingslederniveau, sidder i en sikkerhedskoordinatorgruppe med Marianne Bo Krowicki
for bordenden.
”Sikkerhedskoordinatorgruppen er et permanent forum og skal sikre
både implementering og fortsat forankring af ISO 27001 i organisationen.
Gruppen er et uundværligt bindeled til medarbejdere og ledere i de enkelte
forvaltninger og dermed en helt afgørende forudsætning for, at vi i dag
efterlever principperne i standarden,” fortæller Marianne Bo Krowicki.

Certificering ikke et mål
Det har ikke været et mål for projektet at opnå en formel ISO 27001-certificering.
”Vi ser gerne, at vores leverandører er ISO 27001-certificerede, og

”

Sikkerhedskoordinatorgruppen er et uundværligt
bindeled til medarbejdere og ledere i de enkelte
forvaltninger og dermed en helt afgørende forudsætning for, at vi i dag efterlever principperne i
ISO 27001 standarden.
Marianne Bo Krowicki, Brøndby Kommune.
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KMD kobler ISO 27001
og GDPR sammen i ny
sikkerhedsorganisation
KMD har de seneste par år opbygget en ny stabsfunktion inden for sikkerhed, der samtidig udgør et beredskab for hele organisationen i tilfælde af databrud eller udefrakommende cyberangreb. Sikkerhedsorganisationen kobler ISO 27001 standarden
og EU’s nye Databeskyttelsesforordning (GDPR) sammen. Opgaven består i at føre EU’s nye krav til persondatabeskyttelse
ind i de eksisterende processer og løsninger.

KMD har som den største offentlige it-leverandør med udbetalinger for
400 mia. kr. i sociale ydelser, lønninger mv. været langt fremme med forskellige ISO-certificeringer og ledelsessystemer. Det gælder også for ISO
27001 standarden, som er en international standard for informationssikkerhed, hvor KMD er en af de få danske virksomheder, der er certificeret.
Det er en del af KMD’s kerneforretning at værne om personfølsomme data
i løsninger.
I april 2016 blev EU’s databeskyttelsesforordning vedtaget. Umiddelbart
efter gik det interne projekt med implementeringen af GDPR i KMD i gang
i 2016.
KMD’s øverste sikkerhedschef Ole Haugaard Madsen mener, at der er
så mange fælles træk i ISO- standarden 27001 og EU’s databeskyttelsesforordning, at det er helt naturligt at koble de to ting sammen. Det er KMD
stadigvæk i gang med i et internt projekt. Til forskel fra andre projekter
stopper dette projekt ikke den 25. maj 2018, når databeskyttelsesforordningen træder i kraft. Det går blot ind i en ny fase.
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”Implementeringsfaserne består af både processer, teknologi, organisatorisk beredskab og information. Det, vi gør, skal sikre, at organisationen
kan dokumentere, herunder demonstrere, hvordan man implementerer,
vedligeholder, opdaterer og sikrer organisationens it-løsninger,” siger VP
Ole Haugaard Madsen, Group Quality Security and Audit i KMD.
KMD har for nylig lagt sin sikkerhedsorganisation ind i juridisk afdeling,
og afdelingen hører under KMD’s juridiske direktør. KMD har udnævnt
jurist Mikkel Lund Pedersen som Data Protection Officer (DPO). Han har
været ansat i KMD i 12 år.
”Mange af de kontroller, der er i ISO 27001, svarer til de krav, som er
i GDPR. En del af de sikkerhedskrav, der er i EU’s databeskyttelsesforordning, bliver opfyldt af regler og kontroller i ISO 27001 standarden.
Derfor giver det god mening at binde dem sammen. Der er så yderligere
krav i EU’s databeskyttelsesforordningen, som vi lægger ind i vores egen
implementering af ISO 27001. Dem tilføjer vi, fordi det giver standarden
mulighed for”, siger Mikkel Lund Pedersen.

Vi skal opfatte information som aktiver, uanset
om det er med henblik på at beskytte aktivet med
udgangspunkt i virksomhedens eller borgerens interesser. Informationer som ligger i databaser eller
på papir er aktiver. Det er op til os at vide hvilke
data der er i vores systemer
Mikkel Lund Pedersen, KMD.

”

Fælles principper
Mikkel Lund Pedersen:
”Der er forskellige fælles principper i ISO 27001 og GDPR, som gør det
logisk at bygge bro mellem dem.
Der er tre ting – der er fælles.
a) Man skal opfatte information som aktiver, uanset om det er med henblik
på at beskytte aktivet med udgangspunkt i virksomhedens eller borgerens interesser. Informationer som ligger i databaser eller på papir er
aktiver. Det er op til os at vide hvilke data der er i vores systemer.
b) Det andet vi skal finde ud af er at strukturere kritiske og ikke-kritiske
data. Det kan være kunde data, data i HR-afdelingen, der kan være
kritiske. Hvilke risici udgør disse kritiske data. Så vi deler data op i - kritiske og ikke-kritiske data. Persondata vil stort set altid være kritiske data.
c) Hvilke kontroller sætter vi op for at imødegå risici ved de kritiske data. Vi
kan skrue op for logning og overvågning, som en del af det.”

ISO certificeringer
KMD har igennem flere år været sikkerhedscertificeret i ISO 27001, fordi
datasikkerheden udgør en vigtig del af virksomhedens kerneforretning.
KMD opretholder en række certificeringer efter danske og internationale
standarder med det formål at sikre og kunne påvise, at KMD opfylder
disse standarder.

Derfor gjorde det nok en smule ondt, da Esben Warming i juni 2017, som
ekstern konsulent fik adgang til CPR-numre i 80 kommuner. Esben Warming fik efterfølgende en sag på halsen af KMD. Selv mente han, at han
blot gjorde KMD opmærksom på sikkerhedsbristen i deres system. KMD
mente omvendt at han havde hacket systemet. Sagen er ikke tilendebragt.
Ole Haugaard Madsen: ”Vi kender ikke til, hvor lang tid sårbarheden
har eksisteret. Vi ved at systemet er 12 år gammelt. Men efter sagen er
kommet frem er vi begyndt at gå andre systemer igennem for at finde ud
af, om de har samme sårbarhed. Sagen har løftet sikkerhedsagendaen
yderligere for os. Det vigtige er at finde ud af, hvor de kritiske data befinder
sig og hvor sårbarhederne i systemerne er”.
Ole Haugaard Madsen: ”Med EU’s databeskyttelsesforordning skal det
være ansvarspådragende ikke at behandle personfølsomme data korrekt.
Hvis jeg låner min bil ud til min søn, så beder jeg ham om at passe på
billen. Jeg beder ham også om ikke at låne den ud til andre eller lade andre
køre den, uden jeg ved det. EU’s databeskyttelsesforordning er en ny færdselslov for persondata. Reglerne skal overholdes. Vi skal have langt større
opmærksomhed på personfølsomme data. Det er kritisk for borgernes
tiltro til digitaliseringen. Vi skal have opbygget en sund kultur og adfærd i
organisationerne om personlige data,” siger Ole Haugaard Madsen.

KMD opruster på sikkerheden

Med EU’s databeskyttelsesforordning skal det
være ansvarspådragende ikke at behandle personfølsomme data korrekt
Ole Haugaard Madsen, KMD.

”

Siden december 2015, da EU vedtog databeskyttelsesforordningen, har
KMD været i gang med projektet om at implementere GDPR i egen organisation. Der er ingen tvivl om, at KMD opruster på sikkerhedsområdet –
internt såvel som eksternt.
Trusselsbilledet flytter sig og kunderne opsøger KMD for at varetage
datasikkerheden som en del af driften. Dermed bliver KMD i denne terminologi ”databehandler”, men det er stadig kommunens ansvar at beskytte
borgernes data.
”Pointen er at institutionalisere det og lægge data ind i de eksisterende
processer. Når man gør det som kommune er man godt i vej med gældende lovgivning, men også godt med i den kommende lovgivning.”
”Det, vi ikke må, er at lave en ny processilo som ligger og flagrer et vilkårligt sted. Så kommer det til at leve sit eget liv og det vil aldrig komme til
at virke. Det er vigtigt at implementere GDPR i de eksisterende processer.
Privacy by Design, Privacy by Default skal ind i projekt- og udviklingsmodellerne fra start. Hvis det eksempelvis er et sundhedssystem, der
indeholder personfølsomme data, skal det ind i kravspecifikationen og i
arkitekturen. Udviklerne skal vide, inden de går i gang med at udvikle, at
systemet kommer til at indeholde sundhedsdata, som er kritiske data.
Data vil så blive placeret rigtigt fra start og kan findes igen. Det er for
sent, hvis du først gør det, efter systemet er udviklet, ” siger Ole Haugaard
Madsen.
KMD har pt. uddannet 600 medarbejdere til den nye GDPR.
‹‹‹
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KL hjælper kommunerne
med at øge datasikkerheden på skoler
KL har på kommunernes vegne iværksat et initiativ om datasikkerheden på landets 1300 kommunale folkeskoler. Initiativet
skal blandt andet være med til at sikre, at skolerne har øget fokus på datasikkerhed, og den kommende forordning om persondata fra EU (GDPR).
Digitalisering af undervisning og kommunikation på landets 1300 folkeskoler er i fuld gang. 96 kommuner har købt en digital læringsplatform,
og KOMBIT har netop afsluttet afklaringsfasen om den nye fælleskommunale samarbejds- og kommunikationsløsning Aula, der skal
afløse Skoleintra i 2019, og som bliver en af landets største borgervendte
løsninger med over 2 mio. brugere.
I KL driver Beth Tranberg, programleder for Sikkerhedsprogrammet, et
datasikkerhedsprojekt for kommunerne. Projekteet skal øge sikkerheden
og implementere GDPR, og som en udløber af dette har programleder Kit
Roesen fra Brugerportalsinitiativet i KL (BPI) samarbejdet med Beth Tranberg om at igangsætte et projekt om datasikkerhed på alle landets folkeskoler. Målet er at gøre konkrete redskaber til arbejdet med datasikkerhed
tilgængelige for kommunerne, som kan være med til at sikre bevågenheden om datasikkerhed på folkeskolerne, og at de kommunale folkeskoler
overholder ny lovgivning fra EU om behandling af persondata.
”Vi har set det som en fordel for den enkelte kommune, at vi retter
opmærksomheden på at øge datasikkerhed som et fælleskommunalt
initiativ. Når vi løfter i flok, kan vi nå langt videre. Det er en stor opgave for
den enkelte kommune, hvis kommunerne hver især skulle sikre opbygning
af øget viden om, hvordan der kan arbejdes med informationssikkerhed.
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”

Derfor har KL taget dette initiativ, hvor vi har lavet et målrettet udsnit til
folkeskolerne med afsæt i Sikkerhedsprogrammets rammeværktøj og
bruger den kontakt, vi har til kommunerne gennem vores BPI-kontaktpersoner og Sikkerhedsprogrammets-kontaktpersoner, til spredning af viden,
videndeling og kompetenceudvikling på tværs af kommunerne inden for
datasikkerhed på skolerne” siger Kit Roesen.
Projektet skydes officielt i gang i disse uger.

Digital værktøjskasse
Programleder Beth Tranberg, KL, som arbejder med det generelle datasikkerhedssprogram, fortæller, at KL vil give kommunerne mulighed for
at anvende det samme redskab på skoleområdet, som har været anvendt
generelt i kommunerne, men med et specielt fokus på skoleområdet og
områdets udfordringer. Kommunerne opfordres derfor til at tilslutte sig
anvendelsen af dette redskab. Kommunerne får en direkte henvendelse
om at indgå kontrakt på redskabet. Der er indgået en rammeaftale med
virksomheden iTrust om løsningen Enablor, og der er udarbejdet en standardkontrakt for dette.
”Det er ikke KL, der tegner kontrakten med virksomheden. Det er den
enkelte kommune, der har mulighed for at indgå en aftale, og det er naturligvis frivilligt for kommunen. Værktøjskassen er en internetportal, hvor
skolerne skal besvare spørgsmål og taste informationer ind om indsatsen
for datasikkerheden på den enkelte skole. Helt i stil med det som kommunernes kontaktpersoner i sikkerhedsprogrammet kender det. Der kan
indgås en standardkontrakt der løber over tre år. Det betyder, at den enkelte skole og kommune kan se, dels hvordan de er placeret i feltet og dels
hvordan de udvikler sig i løbet af perioden. Det er ikke kun en måling af
datasikkerheden. Den kan også give et bud på, hvor den enkelte kommune
kan sætte ind med kompetenceudvikling for de ansatte på skoleområdet,”
siger Beth Tranberg.

Vi har set det som en fordel for den enkelte
kommune, at vi retter opmærksomheden på
at øge data-sikkerhed som et fælleskommunalt initiativ. Når vi løfter i flok, kan vi nå langt
videre.
Kit Roesen, KL.

”
Oplysningerne, som skolerne taster ind i den digitale værktøjskasse, er
anonyme for alle andre end kommunen selv. Her kan den enkelte folkeskole se, hvordan den er placeret sammenlignet med resten af skolerne
i kommunen. Der er også mulighed for at udveksle viden og se, hvor de i
fællesskab kan øge datasikkerheden.

BPI – Brugerportalsinitiativet
Der er tæt samarbejde mellem indsatsen om skolernes datasikkerhed og
Brugerportalsinitiativet, der blev igangsat som en aftale mellem den tidligere regering og KL, tilbage i 2014 med det formål at understøtte, at elever,
lærere og forældre oplever en sammenhængende digital folkeskole.
I forbindelse med Brugerportalsinitiativet udvides UNI-Login til også
at omfatte forældre. Et eksempel på, at sikkerheden øges i den digitale
folkeskole er i den sammenhæng også at der etableres et to-faktor-login
for forældre, hvor UNI-Login kobles til NemID, og kan anvendes der hvor
to-faktor-login er nødvendigt.
”At sikkerheden bliver varetaget på det rigtige niveau er en forudsætning
for digitalisering i folkeskolen. I økonomiaftalen fra 2015 mellem KL og
Finansministeriet blev det vedtaget, ”at kommunerne skal følge principperne i ISO27001.” Der er ikke krav om, at kommunerne certificeres efter
ISO27001, men skolerne skal i lighed med den øvrige kommunale organisation øge fokus på informationssikkerhed og herunder sikre, at de lever
op til principperne i ISO27001. Derfor prioriterede vi også at afholde et

Værktøjskassen er en internetportal, hvor skolerne
skal besvare spørgsmål og taste informationer ind
om indsatsen for datasikkerheden på den enkelte
skole.
Beth Tranberg, KL.

BPI-seminar i juni 2017 specifikt om sikkerhed. Og der var stor tilslutning
til arrangementet,” siger Kit Roesen.
Beth Tranberg: ”For kommunerne er det vigtigt at overgå til at arbejde
med en risikobaseret tilgang til sikkerhed, med fokus på processer og
kontroller i sikkerhedsarbejdet. På skoleområdet er det særligt vigtigt at få
principperne for datasikkerhed formuleret, så både ledelsen, administrativt personale og skolelærere kan samarbejde om at øge datasikkerheden
på den enkelte skole”.
KL har allerede etableret et netværk for generel informationssikkerhed i
kommunerne, og nu tager man så et skridt længere ud til 1300 skoler. KL
vil i nærmeste fremtid skrive ud til alle skoleforvaltninger om initiativet, og
håber at mange kommuner er interesserede.
”BPI har siden 2015 haft et netværk af kontaktpersoner, og vi har et
etableret netværk i Sikkerhedsprogrammet for informationssikkerhed
med ISO27001 og ledelsessystemer. I alt ca. 200 personer. Vi oplever et
meget stort engagement på begge områder fra kommunernes side,” siger
Beth Tranberg.
EU’s databeskyttelsesforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Hermed
kommer der ny lovgivning på området.
‹‹‹
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Databeskyttelsesrådgiver
Det er KL’s opfattelse, at kommunerne allerede nu kan forberede sig på implementering af databeskyttelsesforordningens
krav om at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO).

1) Organisatoriske overvejelser

3) Udarbejd en funktionsbeskrivelse

Kommunen skal under hensyn til dens struktur og størrelse træffe beslutning, om kommunen vil udpege en databeskyttelsesrådgiver blandt
kommunens ansatte, foretage nyansættelse eller købe en ekstern rådgiver
(tjeneydelseskontrakt). Det kan også – især for de mindre kommuner være relevant at overveje muligheden for at dele databeskyttelsesrådgiver
med en anden kommune. Kommunerne kan indtænke i overvejelserne,
at en intern medarbejder vil have et særligt kendskab til kommunernes
organisation, men det er helt op til kommunen selv at beslutte, hvordan
databeskyttelsesrådgiveren skal rekrutteres.
Der skal i forlængelse heraf træffes beslutning om databeskyttelsesrådgiverfunktionens organisatoriske placering/tilknytning, f.eks. it-afdelingen, juridisk afdeling. Det gælder både, hvis databeskyttelsesrådgiveren
er ansat i kommunen, eller der er tale om en kontrakt med en ekstern
rådgiver.

Det er en god ide at udarbejde en funktionsbeskrivelse, hvor det konkretiseres, hvilke opgaver/funktioner en databeskyttelsesrådgiver skal
varetage i sin egenskab af databeskyttelsesrådgiver. Det sikrer, at der er
klare linjer, hvis databeskyttelsesrådgiveren f.eks. også har andre opgaver
i kommunen. Kommunen skal fx sikre, at der ikke opstår en interessekonflikt ved varetagelse af databeskyttelsesrådgiverfunktionen.

2) Vær klar på databeskyttelsesrådgiverens opgaver
Klarlæg hvad der er databeskyttelsesrådgiverens opgaver. Databeskyttelsesrådgiveren skal inddrages tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål om
beskyttelse af personoplysninger. Det kan være en god ide at fastsætte
interne retningslinjer for, hvornår databeskyttelsesrådgiveren skal inddrages. Der er en række opgaver, som databeskyttelsesrådgiveren som
minimum skal løse.
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4) KL’s rolle
KL rådgiver kommunerne og bidrager til afklaring af reglerne for databeskyttelsesrådgiverfunktionen. KL er bl.a. løbende i dialog med Justitsministeriet om fortolkning af reglerne. Lige nu er der f.eks. en del spørgsmål
vedrørende kommuners mulighed for have en fælles databeskyttelsesrådgiver med råd og udvalg, som det i lovgivningen er forudsat, at kommunen
sekretariatsbetjener.
KL har endvidere oprettet en hjemmeside om databeskyttelse, hvor
der informeres om relevante nyheder og problemstillinger. KL har også
oprettet en dialogportal, hvor kommunerne kan udveksle erfaringer med
hinanden.
Endelig udbyder KL en række kurser om databeskyttelse, så kommunerne
kan blive klædt på til de nye regler, der får virkning den 25. maj 2018.
‹‹‹

z

wireless

HAR I LØSNINGEN
PÅ JERES VISION OM
OFFENTLIGT WIFI?
Vi har løsningen!
Vi ved af erfaring at mange
kommuner går med visioner om
etablering af offentligt WiFi, men
begrænsninger i love og regler
forhindrer kommunerne at gøre
det selv.

Visionen
Visionen er at kunne tilbyde kommunalt understøttet
offentligt WiFi til borgere og turister. At kunne slå kommunens eksisterende netværk sammen på de kommunale plejecentre, kulturhuse, sportshaller, rådhuse, osv.
At binde byrum og turistattraktioner sammen i et smart
net, der giver bredt dækkende trådløs internetadgang,
og som kan bruges som bæremedie for opsamling af
data. Data der vil kunne bruges til at tilbyde borgere
en forbedret offentlig service, og som vil kunne give
turister en bedre oplevelse, når de er på besøg i kommunen.

Vi har løsningen der vil gøre
visionen til en realitet. Vil du høre
hvordan?

Kontakt os nu!
info@zibrawireless.dk eller
7873 7220
www.zibrawireless.dk

/ Af Flemming Kjærsdam

n TEMA: Informationssikkerhed / GDPR

Chefkonsulent Anders Linde, DS:

ISO 27001 er et godt
sted at starte for
organisationer, når
de indfører GDPR
I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra 2016-2020, er det blevet obligatorisk for hele den
offentlige sektor at efterleve principperne i ISO 27001 – standarden for informationssikkerhed.
Der er ikke krav om, at kommuner, regioner og statslige myndigheder skal certificeres, men de skal
indføre kontroller og processer, der følger standardens grundlæggende krav.
Den 25. maj 2018 træder EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) i
kraft. Fra den dato bliver forordningen en ny lov for databeskyttelse.
Det overordnede mål er, at persondata skal behandles, opbevares og
beskyttes bedre end tilfældet er i dag.
”ISO 27001 er et godt sted at starte for organisationer, når de
indfører GDPR,” siger chefkonsulent Anders Linde, Dansk Standard,
som hjælper store organisationer med at anvende og implementere
ledelsesstandarder i danske organisationer. Han har bl.a. arbejdet for
Arla, Forsvaret, Danmarks Domstole og Københavns Kommune med at
forankre ledelsessystemer i organisationen.
”Hvis en organisation allerede arbejder med et ledelsessystem for
informationssikkerhed efter ISO 27001-standarden, så er GDPR en ny
lovgivning, som kan køres ind i de eksisterende processer,” siger han.
”Når informationssikkerhed allerede er en indarbejdet størrelse i
organisationen, som man løbende arbejder med og forbedrer på, vil et
nyt stykke lovgivning for persondata naturligt føres ind i den samlede
pakke af krav til virksomheden. Et andet område jeg vil fremhæve er
dokumentation. Hvis en organisation arbejder med ISO 27001, er den
vant til at dokumentere, hvad den gør i praksis. Det falder fuldstændig i
tråd med forordningens krav,” siger Anders Linde.

ISO 27001 en velegnet ramme
Det er kun et fåtal af danske organisationer, der i dag certificeret efter
ISO 27001 standarden. Der er stor forskel på at efterleve principperne i
denne standard og på at blive certificeret.
”Hvis en organisation ikke er gået i gang med at indføre EU’s databeskyttelsesforordning, GDPR, må jeg sige, at jeg synes de er sent ude.
Men principperne i ISO 27001 er stadig en velegnet ramme at arbejde ud
fra. Med ISO 27001 sikrer organisationen, at beskyttelse af persondata
bliver en del af den samlede indsats om informationssikkerhed og ikke
mindst, at indsatsen fastholdes og løbende tilpasses, også efter implementeringen af EU’s databeskyttelsesforordning,” siger han.
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Udefrakommende trusler
I løbet af de seneste år er risikoen for cyberangreb og it-kriminalitet
kommet meget tæt på. Ifølge PwC´s undersøgelse fra 2016 har 69 pct.
af de danske virksomheder været udsat for et cyberangreb.
Risikoen for cyberangreb er konstant stigende og trusselsbilledet
flytter sig hele tiden.
I indeværende år er store hæderkronede virksomheder og it-organisationer blevet ramt i hjertekulen af forskellige typer angreb. Mærsk, en
række banker, Novo Nordisk, hvor 95.000 navne, CPR-numre og e-mail
adresser blev lækket. Den svenske statsminister Stefan Løfven (S) blev
presset til at fyre sin indenrigsminister Anders Ygeman, som forlod
regeringen sammen med landets minister for infrastruktur.
De fyrede ministre kom i kølvandet på en it-skandale, hvor ikke certificerede medarbejdere havde haft adgang til personfølsomme data i flere
ministerier.
En række danske kommuner og regioner er også blevet ramt.
Risikoen for cyberangreb flytter sig hele tiden. Først og fremmest er
det brugen af internet i den daglige forretning, hvor interne systemer i
virksomheder interagerer med systemer på nettet. Det åbner adgang
til store mængder data. I takt med en stigende efterspørgsel efter flere
opkoblingsmuligheder og forretningsadgange via mobile teknologier
samt øget udveksling af data, stiger risikoen for at informationssikkerheden kompromitteres yderligere.
Når private virksomheder leverer til offentlige myndigheder, vil de ifølge chefkonsulent Anders Linde, Dansk Standard, også blive mødt med
krav fra kommunerne om at efterleve principperne i ISO 27001.
Anders Linde ser en naturlig kobling mellem ISO 27001 standarden og
EU’s nye forordning om databeskyttelse.
‹‹‹

›››

Til forskel fra den nuværende persondatalovgivning, som forsvinder
den 25. maj 2018, skal organisationerne nu kunne dokumentere, at
de overholder lovgivningen. Det kræver bl.a. et godt overblik over de
behandlede persondata, formålet og grundlaget for behandling samt
placeringen af data. Hvis det ikke kan dokumenteres, er det ikke gjort.
Det nye krav til rapportering af mulige databrud til Datatilsynet inden for
72 timer – og i visse tilfælde til den registrerede – indebærer ligeledes,
at organisationen kan dokumentere forhold omkring et sikkerhedsbrud,
f.eks. kategorier af involverede persondata, mulige konsekvenser samt
dokumentere forslag til eller allerede gennemførte foranstaltninger.

”

Hvis en organisation allerede arbejder med
et ledelsessystem for informationssikkerhed
efter ISO 27001-standarden, så er GDPR en ny
lovgivning, som kan køres ind i de eksisterende processer
Anders Linde, Dansk Standard.
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Databeskyttelsesforordningen – tidsplan for vejledninger
Emne

Offentliggørelse

Generel informationspjece om forordningen

September 2017

Databeskyttelsesrådgiver

September 2017

Overførsler af personoplysninger til tredjelande

September 2017

Dataansvarlige og databehandlere

Oktober 2017

Samtykke

Oktober 2017

Fortegnelse

November 2017

Adfærdskodekser og certificeringsordninger

December 2017

Behandlingssikkerhed

December 2017

Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger

December 2017

Konsekvensanalyse

December 2017

Cloud computing

December 2017

Håndtering af brud på persondatasikkerhed

Januar 2018

Registreredes rettigheder

Januar 2018

Bevilling til Smart City
Cybersecurity Lab
Kommunerne i Danmark bruger i stigende grad smart city løsninger, hvor digitale muligheder udnyttes til at skabe bedre
services til borgerne. De nye løsninger betyder stigende udfordringer med håndtering af cybersikkerhed og beskyttelse af
borgernes data.
Smart City Cybersecurity Lab (SCL) er et
nystartet initiativ, der skal udvikle og skabe
sammenhæng mellem kommuner, private
virksomheder og universiteters initiativer og
styrker inden for smart city og cybersikkerhed.
SCL er etableret af kommunerne Vallensbæk,
Frederiksberg, Ballerup, Fredensborg samt
DTU, IDA, Gate21 og Region Hovedstaden med
midler fra Region Hovedstaden. Aktiviteterne
er åbne for alle danske kommuner, virksom-
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heder, viden institutioner og andre organisationer med interesse for Smart Cities og
cybersikkerhed.

for Digital Sikkerhed, AaU, DTU og Frederiksberg Kommune og masse mulighed for at
netværke og debattere.

På et formiddagsmøde den 4. december hos
IDA vil Smart City Cybersecurity Lab initiativet
blive introduceret og behandle temaet General
Data Protection Regulation (GDPR), persondata og teknologi i forhold til smart cities. Der vil
være oplæg fra en række eksperter fra Rådet

Arrangører: Smart City Cybersecurity Lab i
samarbejde med IDA, Danish Cybersecurity
Clusters og Region Hovedstaden

n KRONIK

Databehandleraftaler
og kommunernes
ansvarlighed
Det er værd for kommunernes dataansvarlige at kigge databehandleraftalerne efter i sømmene. Databehandleraftalerne
står højt på listen hos Datatilsynet, når der skal udføres kontrolbesøg. En af de nye ting i databeskyttelsesforordningen er, at
kommunen skal påvise at den overholder loven og her er databehandleraftaler et godt udgangspunkt.
I takt med at ikrafttrædelsestidspunktet for den nye databeskyttelsesforordning stille og roligt nærmer sig, begynder mange dataansvarlige at tage
egne processer og datahåndtering op til overvejelse. For kommunernes
vedkommende er interessen ikke mindst ligeledes vakt til live af Datatilsynets kritik på baggrund af nogle stikprøver foretaget i 2016. Ud fra stikprøverne og nogle opfølgende besøg, kunne Datatilsynet i sin årsrapport
for 2016 konstatere, at der var forbedringsmuligheder i behandlingen af
persondata og overholdelse af processer og formalia. Et tilbagevendende problem var manglende skriftlige databehandleraftaler.
En anden motivationsfaktor er de administrative bøder, brud på datasikkerheden kan afstedkomme, og ikke mindst den potentielle størrelse
heraf. I det lovforslag til databeskyttelsesloven der netop er blevet fremsat 25. oktober fremgår det, at offentlige myndigheder kan blive pålagt
administrative bøder på op til 16 mio. kr.
De statslige myndigheder har ligeledes været i Datatilsynets søgelys, og
i oktober 2017 kunne Datatilsynet offentliggøre en nyhed om, at også de
statslige myndigheder i syv ud af otte undersøgte tilfælde ikke havde over36
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holdt persondatalovens regler. Igen var der et problem med de manglende
skriftlige databehandleraftaler.
Datatilsynets tilsynsstrategi, der gælder frem til 2018, indebærer, at der
skal foretages kontrolbesøg i kommunerne. Ligesom det gælder i dag, vil
Datatilsynet i henhold til databeskyttelsesforordningen fremover være
forpligtet til aktivt og på eget initiativ at gennemføre tilsyn. Uden at ville
agere spåmand om Datatilsynets fremtidige strategi på området, er der
nok grund til at antage, at tilsyn er en tilbagevendende begivenhed, som
kommunerne skal forholde sig til.

Databehandleraftaler
Der er dermed rigeligt med grunde for de dataansvarlige til at se sig selv
efter i sømmene. Et godt sted at starte kunne være databehandleraftalerne. Dette skyldes at databehandleraftalen på mange måder er omdrejningspunktet for databehandlerens og den dataansvarliges forpligtelser i henhold til databeskyttelsesforordningen. Samtidigt er tilstedeværelsen af skriftlige korrekte databehandleraftaler et selvstændigt kritikpunkt
for flere af de stikprøver Datatilsynet foretager.

/ Af it-advokat Kasper Ingemann, Advokatfirmaet Ingemann

Den dataansvarlige er forpligtet til at træffe passende organisatoriske og
tekniske foranstaltninger for at sikre og kunne påvise at behandling af
data er lovlig. Hvis der anvendes en databehandler skal denne tilsvarende
kunne garantere, at der gennemføres passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger.
Med andre ord er der et sammenfald i de forpligtelser som den dataansvarlige og databehandleren har, og dermed vil databehandleraftalen
være en effektiv måde for den dataansvarlige at påvise at der er truffet
de fornødne foranstaltninger, såfremt tilsynsmyndigheden en dag skulle
kigge forbi. Eller endnu værre: såfremt der skulle ske et sikkerhedsbrud.

Ansvarlighed
Begrebet ”ansvarlighed” er et nyt centralt begreb i databeskyttelsesforordningen. Kort fortalt går det ud på, at den dataansvarlige eller databehandleren står til regnskab for, at behandlingsreglerne i forordningen
overholdes. Det skal kunne ”påvises” at reglerne er overholdt. Dette lille
ord ”påvise” indebærer blandt andet, at bevisbyrden for at overholde regler
og principper i medfør af databeskyttelsesforordningen ligger hos den
dataansvarlige eller databehandleren.
Med indførelse af begrebet ”ansvarlighed” er det forordningens formål, at
lade den dataansvarlige og databehandleren tage større ansvar for, at der
gennemføres passende foranstaltninger til de enkelte behandlingsopgaver om personfølsomme data.
På den ene side gives der dermed større frihedsgrader til den dataansvarlige og databehandler i forhold til at fastsætte passende foranstaltninger
for at opretholde behandlingssikkerheden. Det betyder blandt andet, at
der under hensyntagen til behandlingens karakter kan gradueres, således
at der ikke skal træffes de samme sikkerhedsforanstaltninger for et landsdækkende kritisk system, som en lille lokal løsning.
På den anden side skal det til enhver tid kunne ”påvises”, at de foranstaltninger der er truffet, er passende. Dette udtryk ”passende” har karakter
af en elastik, som den dataansvarlige skal være opmærksom på. Hvis
omfanget eller arten af databehandlingen ændres, kan det således være
at de hidtidige ”passende” foranstaltninger skal revurderes. Det samme
gælder ved teknologisk udvikling.

En god start på at påvise kommunens lovlige behandling af data, kunne
således være ved at præstere en komplet og vedligeholdt liste over databehandlere, inklusive databehandleraftaler.
Bemærk at der er kommet nye indholdsmæssige krav til databehandleraftalerne. Spørgsmålet er derfor, hvordan man skal forholde sig til eksisterende databehandleraftaler – skal de genforhandles?
Spørgsmålet kan nok besvares på to måder. For det første er der ikke overgangsbestemmelser, der giver hjemmel til at have ikke-opdaterede databehandleraftaler i en periode. For det andet betyder reglerne om ansvarlighed, at den dataansvarlige fra forordningens ikrafttræden den 25. maj
2018 skal kunne påvise lovlig behandling af data i medfør af forordningen.
Det er ikke tilstrækkeligt, at påvise at den ikke-gældende persondatalov
overholdes. Hvis der ikke foreligger opdaterede lovlige databehandleraftaler, må det derfor være tvivlsomt, om den ”påvisning” falder heldigt ud.
Endelig bør kommunen benytte lejligheden til at indarbejde princippet
om ”ansvarlighed” i sine databehandleraftaler, således at kommunen har
sikkerhed for, at niveauet for passende foranstaltninger for den enkelte
databehandlingsopgave skrues op og ned i takt med ændringer i behandlingens karakter, samt den teknologiske udvikling.

Danske IT-Advokater er en brancheorganisation for certificerede
IT-advokater i Danmark, der i væsentligt omfang beskæftiger sig
med it og telecom. Kit-Magasinet og Danske IT-advokater samarbejder redaktionelt om faglige relevante emner.

Hvad så nu kommune?
Som Datatilsynets stikprøvekontrol har vist, kan det nemt risikeres, at en
kommune ikke har tilstrækkelige databehandleraftaler med alle sine databehandlere. Da princippet om ansvarlighed blandt andet indebærer, at
kommunen skal kunne påvise overholdelse af persondatareglerne, må det
foreslås, at databehandleraftaler er det første punkt på tjeklisten hos de
ansvarlige personer i kommunen. Formentligt ligger punktet også ret højt
oppe på Datatilsynets tjekliste.

”

Databehandleraftaler bør være første punkt på tjeklisten hos de ansvarlige personer i kommunen.
Kasper Ingemann, Advokatfirmaet Ingemann
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12 midtsjællandske
kommuner kører nu det
samme økonomisystem
De 12 kommuner i Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) vil snart være på omgangshøjde, da alle kommuner kommer til at
køre det samme økonomi- løn- og debitorsystem, Opus fra KMD. Oveni har foreningen besluttet at lægge ensartede processer og arbejdsgange ind for kontoplaner, rekvisitioner, fakturering og bilagsprocesser.
Ole Bech, der sidder i ledelsen af Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT)
mener, det åbner helt nye perspektiver for foreningen, at de 12 kommuner
nu kører det samme kernesystem.
”Det, der optager os i Digitaliseringsforeningen, er at få de 12 kommuner
til at gå i samme takt. Jeg kan godt forstå, at de fem kommuner, der for
et-to år siden havde valgt KMD Opus, ikke gik med i det seneste udbud,
de syv kommuner gennemførte. Men jeg synes det er utrolig spændende,
at samtlige 12 kommuner nu kører den samme løsning inden for økonomiløn og debitorstyring. Det åbner spændende perspektiver for fremtiden,”
siger Ole Bech.
Syv ud af 12 kommuner i den Midtsjællandske Digitaliseringsforening
indgik kontrakt med KMD i januar 2017 om Opus. De syv kommuner er
Roskilde, Holbæk, Kalundborg, Køge, Næstved, Slagelse og Ringsted.
De syv kommuner forventer at implementeringen er afsluttet i 2019.

Ole Bech fortæller, at foruden de syv kommuner, havde de fem øvrige
kommuner i fællesskabet inden for de seneste et-to år været i udbud og
hver især valgt Opus fra KMD. Det er Lejre, Odsherred, Vordingborg,
Guldborgsund og Greve. Så inden for få år kører alle 12 kommuner det
samme økonomi- og løn- og debitorsystem.
”Det åbner helt nye perspektiver for foreningen. Vi kan udnytte at alle 12
kommuner kører det samme kernesystem. Vi har nu besluttet at lægge
nye fælles arbejdsgange ind. Vi har besluttet at implementere fælles
kontoplaner. Ensartede rekvisitionsprocesser. Vi kører samme fakturerings- og bilagsprocesser. Og Så læner vi os op ad monopolbrudssystemer
ved at lægge en fælles brugerstyring for de 12 kommuner,” siger Ole Bech.
De 12 kommuner overvejer at gennemføre et fælles udbud om en
ESDH-løsning i januar 2018.
‹‹‹

12 sjællandske kommuner (Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde, Slagelse,
Solrød og Vordingborg kommuner) er gået sammen i Midtsjællands Digitaliseringsforening. Befolkningsgrundlag på ca. 670.000
indbyggere.
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Adam Lebech ny vicedirektør i
Digitaliseringsstyrelsen

noter

Adam Lebech stopper som direktør i DI Digital. Han skifter til stillingen som vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen fra 1. december 2017. I det nye job kommer Adam Lebech til at arbejde sammen med
styrelsens nye direktør, Rikke Hougaard Zeberg, som overtog jobbet efter Lars Frelle Petersen skiftede
over som afdelingschef i Finansministeriet for Innovationsminister Sophie Løhde (V).

Årets telepris:
Guldborgsund
Kommune
Onsdag den 11. oktober blev Guldborgsund Kommune hædret for sin
indsats ved den årlige telekonference,
hvor årets telepris bliver uddelt. Bag
teleprisen står Ingeniørernes fagtekniske selskab, IDA Tele, og dommerkomiteens motivation lød således:

“Ved at have fokus på at sænke barrierer og
omkostninger og bygge bro mellem branchen
og kunderne, er Guldborgsund Kommune blevet
det gode eksempel på, hvad kommuner selv kan
gøre for at skabe bedre rammer for udbygningen
af den digitale infrastruktur. Guldborgsund har
vist vejen for, hvordan samarbejde og konstruktiv dialog er et effektivt mål til at nå længere.”
Guldborgsunds borgmester, John Brædder,
Guldborgsundlisten er glad for, at byrådets
ambitiøse plan har båret frugt. Hurtigt internet
og god mobildækning er helt afgørende for kommunens udvikling, mener han.
Kommunerne må ikke selv være leverandør af
telefoni og internet, men de har en række muligheder for at understøtte de kommercielle markedskræfter. Eksempelvis satte Guldborgsund
Kommune prisen ned for leje af arealer til mobilmaster, og sagsbehandlingstiden for blandt

andet tilladelser blev forkortet væsentligt.
Desuden ansatte kommunen en af landets
første bredbåndskonsulenter, som bygger bro
mellem borgere og leverandører, og samtidig
fungerer som bindeled, inspirator og problemknuser. Det har vist sig at være en meget vigtig
funktion at prioritere.
“Vi forholder os helt neutralt til de mange
forskellige teknologier, der er på markedet. Det
vigtigste for os er, at vi kan hjælpe borgere og
andre her i kommunen med at få hurtigt internet
og bedre mobildækning, og at vi kan hjælpe
markedskræfterne med at levere det. Det er vi
lykkedes rigtig godt med, og vi har fået skabt et
unikt samarbejde, hvor både borgere og leverandører har tillid til os og vores indsats,” siger
bredbåndskonsulent Niels Kjærgaard.

– en del af Dafolo-koncernen

NemForm – et stærkt værktøj til rest-digitalisering
På Digitaliseringsmessen i september oplevede vi rigtig stor interesse for NemForm. Mange fik
demonstreret, hvor nemt det er at gøre op med hjemmelavede word- og pdf-skabeloner gennem
design af enkle formularer, der udnytter fordelene ved adgang via browser, digital signering og
fremsendelse til valgfri funktionspostkasse.
Giv os en udfordring!
Hvis du endnu ikke kender NemForm, er du velkommen til at sende en Word-skabelon fra
kommunens hjemmeside til os. Ved at udvikle løsningen til jer, vil vi gerne vise, hvor enkelt det
er at arbejde i NemForm.
Jan Krøll • 4139 4505 • jk@dafolo.dk
Birgit Bøgvad • 2199 7518 • bb@dafolo.dk

Claus Simonsen • 2968 0915 • csi@convergens.dk
Stephen Reusch • 4020 5350 • sha@convergens.dk

Fuld visibilitet i datacenteret
Fordelene ved at virtualisere datacenteret er åbenlyse.
Det giver ﬂeksibilitet og udny�er ressourcerne langt bedre.
Til gengæld åbner det også for den såkaldte ”øst/
vest-traﬁk”, som betegner kommunika�onen mellem
VM’er, og som foregår udenom ﬁrewalls og switches.
Netop derfor opstår der en række udfordringer i forhold
�l sikkerheden, som kan �lskrives manglende visibilitet.

Visibilitet

Kontrol

Sikkerhed

Uden visibilitet kan der ikke opnås kontrol, og uden
kontrol kan der ikke skabes sikkerhed.
Ved at integrere en next-genera�on ﬁrewall fra Palo
Alto Networks med VMware NSX, kan gevinsten ved
Hvis blot én VM kompromi�eres, kan angriberen, den opnåede visibilitet udny�es �l at opnå kontrol, og
som udgangspunkt, sprede sig videre på tværs i data- sam�dig bringe Palo Alto Networks markedsledende
centeret og angribe de øvrige VM’er. Datacenteret er sikkerhedspla�orm ind i datacenteret. Credocom er
med andre ord en åben buﬀet. Det er ikke en holdbar NSX partner med VMware og derudover den stærkeste
sikkerhedsmodel.
Palo Alto Networks partner i Skandinavien.
VMware NSX introducerer So�ware Deﬁned Networking
i datacenteret. NSX gør det muligt at mikrosegmentere
hele datacenteret uden at ændre netværkstopologien.
Mikrosegmentering er nøglen �l at opnå visibilitet i
det virtualiserede datacenter.

Credocom har implementeret NSX hos ﬂere kunder i
Danmark, herunder kommuner, og vi kommer gerne
forbi �l et uforpligtende møde, hvor vi kan fortælle
meget mere om løsningen og hvordan I kan få en
state-of-the-art sikkerhedsløsning i datacenteret.
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