Bilag 2.e.a
Afsluttende rapport for initiativ 11.4: ”Tidssvarende regler om
cloud computing”
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Resultater
På baggrund af initiativet blev der nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål var at
udføre en udredning af, hvilke regler i sikkerhedsbekendtgørelsen, som kan
opdateres med henblik på at fjerne de regler, som udgør en barriere for offentlige
myndigheders brug af cloud computing.
Den 4. juli 2012 afsluttede arbejdsgruppen sit arbejde vedr. en udredning af,
hvilke regler i sikkerhedsbekendtgørelsen, der kan opdateres med henblik på at
fjerne de regler, som udgør en barriere for offentlige myndigheders brug af cloud.
På den baggrund blev der offentliggjort et notat om love og regler, der
vanskeliggør cloud computing.
Justitsministeriet har udarbejdet et udkast til en ændringsbekendtgørelse af
sikkerhedsbekendtgørelse på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger. Udkastet
blev sendt i høring den 18. juli 2013, hvilket har givet anledning til justering af en
enkelt bestemmelse.

Side 2 af 2

Det er efterfølgende besluttet at afslutte initiativet, uden at de foreslåede
ændringer i bekendtgørelsen er gennemført. Begrundelsen herfor er at:
1) En ny databeskyttelsesforordning vil erstatte den nuværende
sikkerhedsbekendtgørelse inden ændringerne af
sikkerhedsbekendtgørelsen vil træde i kraft.
2) Siden initiativets opstart i 2011 er ”cloudmarkedet” blevet bedre til at
tilpasse sig reglerne i bekendtgørelsen.
Økonomi
Finansiering af arbejdsgruppen er afholdt inden for Digitaliseringsstyrelsens
økonomiske rammer.
Der er desuden ikke udarbejdet en business case forud for igangsættelse af
initiativet, da der alene er tale om regelforbedringer. Såfremt offentlige
myndigheder får bedre mulighed for at anvende cloud computing, forventes det,
at myndighederne kan spare penge på drift og vedligehold af it på længere sigt.
Fremtidigt ejerskab
Eftersom initiativet afsluttes, inden ændringerne af sikkerhedsbekendtgørelsen er
gennemført, er fremtidigt ejerskab ikke relevant.

