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Dragør Kommunes informationssikkerhedspolitik fastlægger og beskriver
kommunens overordnede informationssikkerhedspolitik.
Informationssikkerhedspolitikken skaber, sammen med en løbende
risikovurdering, grundlaget for sikker anvendelse af
informationsteknologi i Dragør Kommune.
Dragør Kommune gennemfører alle nødvendige aktiviteter for at sikre:


Tilgængelighed:
At opnå en høj tilgængelighed med høje oppetider og minimeret
risiko for nedbrud.



Integritet:
At opnå pålidelig og korrekt funktion af informationssystemerne
med minimeret risiko for fejl i data, f.eks. som følge af
menneskelige og systemmæssige fejl eller udefrakommende
hændelser.



Fortrolighed:
At sikre adgang til fortrolig behandling, overførsel og opbevaring
af data, som kun kan tilgås af relevant personale.

Det er Dragør Kommunes mål at opretholde et
informationssikkerhedsniveau, der er på samme niveau med Den
Storkøbenhavnske Digitaliseringsforeningens (DSD) kommuner.
Dragør kommunes principper
Informationssikkerheden i Dragør Kommune implementeres efter
følgende overordnede principper:
Valide og gyldige afgørelse og beslutninger afhænger af, at Dragør
Kommune håndterer informationer på et sikkert og lovligt grundlag.
Derfor prioriteres informationssikkerheden højt.
Dragør Kommune prioriterer implementeringen af velafprøvede
informationsteknologiske løsninger fremfor forsøgsvis anvendelse af
nyeste teknologi.
Dragør Kommune vedligeholder, understøtter og fastholder
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vidensniveauet hos alle medarbejdere for at understøtte sikker
behandling af informationer i Kommunes systemer.
Såfremt borgere/andre berøres af sikkerhedshændelser hos Dragør
Kommune, vil kommunen kontakte de berørte parter.
Rammer og gyldighed
Informationssikkerhedspolitikken gælder for enhver information, der
udarbejdes af, indgår til og behandles af Dragør Kommune som led i
kommunens virksomhed. Informationssikkerhedspolitikken gælder
endvidere for information, hvor Dragør Kommune behandler information
på vegne af andre aktører. Politikken gælder for håndtering af
informationer uanset medie.
Informationssikkerhedspolitikken og de underliggende retningslinjer
gælder for alle ansatte og kommunalbestyrelsens medlemmer.
Kommunalbestyrelsen er dog ikke underlagt bestemmelserne i
Persondataforordningen, men er omfattet af reglerne i bl.a.
kommunestyrelsesloven og forvaltningsrettens regler om fortrolighed.
Politikken gælder tillige for eksterne parter, der enten behandler data
eller har mulighed for at etablere forbindelse til kommunens systemer
og data.
Medarbejdere må kun anvende kommunens informationer i
overensstemmelse med det arbejde de udfører og skal beskytte
informationerne, på en måde der er i overensstemmelse med gældende
regler.
Sikkerhedsbevidsthed
Kommunens medarbejdere, Kommunalbestyrelsesmedlemmer og
samarbejdspartnere har alle et ansvar for, at informationer og
informationssystemer beskyttes.
Det er derfor ledelsens ansvar, at alle medarbejdere uddannes og
informeres, så de er i stand til at vurdere sikkerhedsmæssige
konsekvenser af beslutninger.
Brud på informationssikkerheden
Såfremt medarbejdere i gentagne tilfælde overtræder
informationssikkerhedspolitikken, sikkerhedsregler og procedurer, kan
det få ansættelsesretslige konsekvenser.
Foreligger der mistanke om strafbare forhold, vil der blive indgivet
politianmeldelse.
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Organisation og ansvar
Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for at
informationssikkerhedspolitikken opfylder kommunens behov og
samtidig opfylder krav i lovgivning og god forvaltningsskik.
Kommunaldirektøren er ansvarlig for den administrative styring af
informationssikkerhedsindsatsen og skal sikre den fornødne kontrol med
efterlevelse af informationssikkerhedspolitikken.
Informationssikkerhedsudvalget (ISU) operationaliserer politik,
retningslinjer og procedurer på vegne af kommunaldirektøren.
Informationssikkerhedskoordinatoren har det procesmæssige ansvar i
kommunen og skal varetage rådgivning og kommunikation om
informationssikkerhed, samt kontrol og opfølgning af om
sikkerhedspolitikken efterleves.
Opfølgning
Retningslinjer og procedurer for systemer og håndtering af
informationer gennemgås administrativt én gang årligt af systemejerne.
På baggrund heraf vil det blive vurderet administrativt om der er behov
for ændring af politikken.
Informationssikkerhedspolitikken og ændringer heraf skal godkendes af
Kommunalbestyrelsen.
Godkendelse
Informationssikkerhedspolitikken er vedtaget af Kommunalbestyrelse i
Dragør Kommunes den xx. xx 2019.
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