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KOMBITs initiativer om informationssikkerhed og GDPR





KOMBIT har fokus på

• Øget digitalisering i samfundet og stigende cybertrusler 

gør det nødvendigt i endnu højere grad at beskytte sin 

samfundsvigtige løsninger, forretning og borgernes data

– For KOMBIT går dette op i en højere treenighed

• KOMBIT styrker informationssikkerheden med et 

strategisk ophæng

• Vi konsoliderer indsatsen internt og eksternt



KOMBIT som forvalter af de store kommunale it-løsninger

Rolle

• Konkurrenceudsætte kommunale it-løsninger

• Koblingspunkt mellem K98 og leverandører

Ansvar

• Krav om informationssikkerhed og persondatabeskyttelse

• Dialog og leverandørtilsyn

Initiativ

• Bedre leverandørtilsyn

• Bidrag til kommunernes GDPR-arbejde

• Viden- og dialogpartner

• Awareness
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Bedre leverandørtilsyn

Modnet 2022-tilsyn med leverandørerne

• Mere fokus på scope af det tilsyn, der sikrer efterlevelse af 

krav i databehandleraftalen

→ Fra en vifte af revisionserklæringer til systemspecifik ISAE3000-
revisionserklæring baseret på FSR-standarden

→ Fortsat én pakke med tilsynsmateriale pr. it-løsning
→ Fortsat koordineret opfølgning på spørgsmål fra kommunerne



Videre udvikling i 2023-tilsyn med leverandørerne 

• Inddragelse

→ Videndele og forventningsafstemme med kommunerne på forkant, så afrapporteringen for 
tilsynet møder kommunernes behov

• Fokus

→ Sikrer, at leverandørerne fremsender relevant og påregneligt materiale, herunder af bestemt 
revisionserklæring, der omfatter de kontrolmål, som er relevante for databehandleraftalens 
efterlevelse, 

→ og tager evt. dialog om konkrete sikkerhedstrusler og –risici på vegne af kommunerne

• Effektivitet

→ Står for den styrede proces, der sikrer en den relevante håndtering af tilsynsmateriale ved 
KOMBIT og rettidige afrapportering til kommunerne

Bedre leverandørtilsyn



Bidrag til kommunernes GDPR-arbejde

KOMBIT vil hjælpe kommunerne i arbejdet 

med GDPR

• Vi samler den dokumentation, vi har og kan skaffe 

fra vores leverandører og udleverer denne i én 

samlet leverance pr. it-løsning 

• Leverancen udgør KOMBITs bidrag til kommunernes 

risikovurdering og konsekvensanalyse (DPIA)

→ Den enkelte kommune skal selv sikre og implementere 

de nødvendige organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

og færdiggøre sin risikovurdering og konsekvensanalyse



Viden- og dialogpartner

• Dialog med myndigheder om 

afklaring af forventninger og 

forpligtelser til it-løsninger

• Samarbejde med leverandører om 

konkret problemløsning i et 

forhandlingsrum

• Bistand med erfaring og 

kompetencer fx i KL’s arbejde 

foranlediget af Chromebook-sagen



Awareness og online univers

• Nyhedsbreve

• LinkedIn mv.

• Én direkte adgang til awareness om informationssikkerhed 

og persondatabeskyttelse på hjemmesiden

• Endnu mere vidensdeling og nyheder på ny hjemmeside



Tak for opmærksomheden!

Følg os på LinkedIn: 

Henriette Vignal-Schjøth: 

https://www.linkedin.com/in/henriettevignal/

Ann-Cathrine Thomassen: 

https://www.linkedin.com/in/ann-c-thomassen/


