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Formål 
Norddjurs Kommune indgår i en globaliseret verden, hvor data og informationer i stigende grad fylder i stort 

set alle aktiviteter. Vi skal derfor arbejde for, at kommunen har en god og bæredygtig databehandlingskultur, 

så vores interessenter kan føle sig trygge ved vores behandlinger af informationer og persondata. 

Databehandlingskulturen tager afsæt i vores informationssikkerhedspolitik. 

Informationssikkerhedspolitikken fastlægger ambitionsniveau og rammer for vores informationssikkerhed og 

understøtter, at Norddjurs Kommune udvikler sig i den rigtige retning. Informationssikkerheden er dermed med 

til at sætte rammer for vækst gennem øget ansvarlighed og tillid.  

I Norddjurs Kommune forstår vi informationssikkerhed som de tekniske, organisatoriske, adfærdsmæssige og 

fysiske foranstaltninger, der sikrer tilstrækkelig fortrolighed, integritet og tilgængelighed af alle vores informa-

tionsaktiver, hvad end de findes i elektronisk, fysisk eller menneskelig form. 

Norddjurs Kommunes ambition er et højt sikkerhedsniveau, der sikrer overholdelse af lov- og myndighedskrav 

samt indgåede aftaler, uden at gå på kompromis med kvaliteten af vores service. Det er derfor vigtigt, at der 

er en balanceret tilgang til informationssikkerhedsniveauet, som konkret vurderes ud fra en fælles valgt og 

tidssvarende metode. 

Omfang af politikken  
Politikken gælder for alle ansatte, politikere, eksterne konsulenter og leverandører, der anvender eller leverer 

kommunens informationer og systemer.  

Alle informationer og systemer der tilhører Norddjurs Kommune og/eller anvendes af Norddjurs Kommune er 

dækket af informationssikkerhedspolitikken, inkl. datamedier, som fx computere, mobiltelefoner, tablets, m.v. 

Målsætninger 
Vi efterstræber i Norddjurs Kommune at efterleve principper i internationale standarder for informationssikker-

hed samt sikre persondatabehandling i overensstemmelse med den danske databeskyttelseslovgivning.  

Kommunens omfangsrige udbud af services betyder, at talrige informationer af forskellig karakter bliver be-

handlet på daglig basis. Informationssikkerhedspolitikken med tilhørende retningslinjer skal medvirke til, at alle 

ansatte har den tilstrækkelige viden, at informationerne vi opbevarer, videregiver, træffer afgørelse på samt 

generelt behandler altid holdes fortrolige, når dette er påkrævet, altid er korrekte, så behandling er pålidelig 

og sker på oplyst grundlag. 

Målet for Norddjurs Kommunes informationssikkerhedsarbejde er derfor, at: 

• Skabe opmærksomhed og udvikle kompetencer om informationssikkerhed og databeskyttelse i hele 

organisationen. 

• Kvalificere kommunens arbejde med informationssikkerhed gennem en risikobaseret styringsmetode. 

• Sikre fortrolighed af kommunens informationer, således kun autoriserede kan tilgå oplysningerne. 

• Sikre integritet af kommunens informationer, så de fremstår korrekte og ikke uhensigtsmæssigt æn-

dres eller manipuleres. 

• Sikre tilgængelighed til kommunens informationer, så autoriserede kan tilgå relevante oplysninger så 

kommunens services kan udføres. 

• Sikre, at kommunen udviser ansvarlighed ved dokumentation af overholdelse af lovgivning og rele-

vante aftaler. 
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Revision af politikken 
Et vigtigt element for at bibeholde en tidssvarende informationssikkerhedspolitik er at revidere den med jævne 

mellemrum. Derfor skal politikken revideres i hver kommunalbestyrelsesperiode. 

 


