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Stamdata 

 

Tabel 1: Stamdata for initiativ 7.1 Styr på informationssikkerheden i alle 

myndigheder 

Ministerium Finansministeriet 

Institution Digitaliseringsstyrelsen 

Styregruppe Styregruppen for teknologi og data 

Projektejer Marie Wessel (Kontor for cyber- og infor-

mationssikkerhed) 

Projektleder Martin Juul Nielsen (Kontor for cyber- og 

informationssikkerhed) 

Starttidspunkt 2016 

Oprindeligt forventet sluttids-

punkt 

2020 

Egentligt sluttidspunkt [2021] 

Samlet budget (2016-2020) 3,9 mio. kr. 

Samlet mer- eller mindreforbrug 1,0 mio. kr. i mindreforbrug 
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Formål og resultater 

Formål 

Formålet med initiativ 7.1 Styr på informationssikkerheden i alle myndigheder er 

at styrke myndighedernes arbejde med informationssikkerhed, og dermed under-

støtte et passende sikkerhedsniveau for håndtering af fortrolige og følsomme op-

lysninger. Tillige skal initiativet fremme en tværgående erfaringsopsamling og ko-

ordination af parternes arbejde med informationssikkerhed. 

Resultater 

Der er gennem strategiperioden gennemført en række aktiviteter rettet mod of-

fentligt ansattes kompetencer, bl.a. i form af bootcamps med fokus på anvendelse 

af ISO 27001 i offentlige myndigheder. 

Der er udviklet en vejledning om databeskyttelse gennem design og standardind-

stillinger. 

Fremtidigt ejerskab 

Arbejdet med efterlevelse af ISO 27001 ligger fortsat hos den enkelte myndighed. 

Digitaliseringsstyrelsen forventer løbende at følge med i implementeringen i sta-

ten. 

Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort en række standardkontrakter for både 

udvikling og drift af it. 

Effektmål 

Der er opstillet følgende to konkrete effektmål for initiativet: 

Effektmål 1 

Statslige og regionale myndigheder skal efterleve ISO 27001-standarden, og kom-

munale myndighedernes skal følge principperne i standarden. 

 Målsætning: Statusopfølgning på arbejdet med ISO 27001 i 2019 skal vise, at 

myndighederne efterlever ISO 27001, og at modenhedsniveauet er på minimum 

4 for statslige myndigheder, jf. national strategi for cyber- og informationssik-

kerhed. 

 Baseline: Der er i 2017 gennemført ISO-målinger i henholdsvis regioner, kom-

muner og stat. 

 Målemetode: Målingen af ISO-implementering gennemføres i 2019. 

 Resultater: I staten gennemføres halvårlige målinger af statslige myndigheders 

implementering af standarden. Målingen for første halvår 2020 viser, at 41 pct. 

af de statslige myndigheder har opnået fuld implementering af standarden. 
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Effektmål 2 

Styrkelse af kontrakter på it-området og sikkerhedsmæssig leverandørstyring.  

 Målsætning: Udvikling og publicering af standardklausul(er) skal styrke fokus på 

sikkerhed og give viden til at træffe beslutninger om it-kontrakter. 

 Baseline: Der findes ikke en baseline. Der gennemføres en brugertilfredsheds-

måling i 2019. Målsætning er, at 80 procent af de adspurgte angiver tilfredshed 

med klausulbibliotek og kravkatalog. 

 Målemetode: Der gennemføres en brugertilfredsundersøgelse blandt offentlige 

myndigheder i 2019. 

 Resultater: Brugertilfredshedsundersøgelsen er ikke gennemført. Digitaliserings-

styrelsen har ultimo 2020 publiceret standardkontrakten for it-drift, K04, som 

delvist vil kunne erstatte standardklausulerne. 

 

Overordnet set har initiativet bidraget til at styrke cyber- og informationssikkerhe-

den hos myndigheder ved bl.a. at fokusere på medarbejdernes kompetencer i at 

anvende ISO 27001 og ved at stille værktøjer til rådighed i forhold til at stille rele-

vante krav i it-kontrakter. Derudover er der også udarbejdet en vejledning om da-

tabeskyttelse gennem design og standardindstillinger. 

Økonomi 

Initiativets samlede faktiske forbrug over perioden 2016-2020 er 2,9 mio. kr. Initi-

ativet har haft et samlet mindreforbrug over perioden på 1,0 mio. kr.  

Du kan læse mere om initiativ 7.1 her. 

https://digst.dk/styring/standardkontrakter/
https://digst.dk/strategier/digitaliseringsstrategien/initiativer-i-strategien-2016-2020/den-offentlige-sektor-passer-godt-paa-data/
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