
 

 

Afslutningsrapport    

  

Afsluttende rapport for initiativ 4.3: Cloud computing i den 

offentlige sektor 

Stamdata 

Tabel 1: Stamdata for initiativ 4.3: Cloud computing i den offentlige sektor 

Ministerium Finansministeriet  

Institution Digitaliseringsstyrelsen 

Styregruppe Styregruppen for teknologi og data  

Projektejer Christian Plaschke 

Projektleder Lasse Kramp 

Starttidspunkt Initiativet blev igangsat omkring maj 2017. 

Oprindeligt forventet sluttids-
punkt 

Det var oprindeligt forventet, at initiativet ville 
være færdigt ultimo 2017. Dette blev forsinket på 
grund af behov for afklaring fra JM og CFCS om 
bl.a. krigsregel. 

Egentligt sluttidspunkt December 2019.   

Samlet budget (2016-2020) Initiativet er hovedsagelig gennemført inden for 
Digitaliseringsstyrelsens ramme. Der er anvendt 
125.000 kr. til ekstern bistand til tidligere udkast 
til cloud-vejledningen. 

Samlet mer- eller mindreforbrug Midler til konsulentbistand blev afsat undervejs i 
projektet. 

Formål og resultater 

Formålet med initiativet er at sikre klare juridiske og sikkerhedsmæssige rammebe-

tingelser ifm. brug og indkøb af cloud-løsninger. 

1. Analyse af databeskyttelsesforordningen med fokus på cloud computing 
- Der er gennemført en analyse af de juridiske rammer for cloud computing, 

som en del af Justitsministeriets udarbejdelse af betænkning om databe-
skyttelsesforordningen. Resultatet heraf er indtænkt i cloud-vejledningen, 
således at der ikke skabes unødige barrierer for brugen af cloud computing 
i Danmark. 
 

2. Juridisk og informationssikkerhedsmæssig cloudvejledning  
- I samarbejde med Center for Cybersikkerhed har Digitialiseringsstyrelsen 

udgivet en vejledning i anvendelse af cloudservices, som samler de primære 
forretningsmæssige, juridiske- og informationssikkerhedsmæssige overvejel-
ser, der skal gøres ved anvendelse af cloudservices. Herved understøtter vej-



  Side 2 af 2 

ledningen ledelsesmæssige valg om anvendelsen af cloudservices i organisa-
tioner i den offentlige sektor. 
Cloudvejledningen blev publiceret ultimo november 2019.  
 

3. Cloud computing i it-driftskontrakten K04  
-  Der har fra starten i udarbejdelsen af K04 været fokus på at sikre, at kon-

trakten ikke unødigt hindrer brug af cloud computing. Det bemærkes såle-
des, at K04 ved udsendelse af offentlig høringsmateriale i maj 2018 var tek-
nologineutral. Den endelige offentliggørelse af kontrakten afventer afklarin-
ger, der ikke vurderes at have indflydelse på forhold af interesse for initiativ 
4.3. Digitaliseringsstyrelsen forventer at udgive K04, når afklaring heraf fo-
religger. 
 

4. Dialog med relevante indkøbsfællesskaber og større indkøbere 
- Der har været dialog med Statens It om indkøb af cloud-løsninger i det of-

fentlige, og Statens It kører pilotprojekter på en række cloud-løsninger. 

Fremtidigt ejerskab 

Digitaliseringsstyrelsen har det fremtidige ejerskab over initiativets primære leve-

rance, cloudvejledningen, og vil sikre, at denne revideres ved behov.  

Effektmål 

Initiativet har ikke opstillet effektmål, men Digitaliseringsstyrelsen vil løbende 

evalurer cloudvejledningen på baggrund af feedback fra myndigheder, og det ak-

tuelle modenhedsniveau ude hos myndighederne. 

Økonomi  

Der er anvendt 125.000 kr. til konsulentbistand fra Zangenberg & Company til 

bistand til tidligere udkast til vejledningen.  


