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Hvordan sikrer I, at medarbejderne iagttager og 

overholder IT-sikkerheden?

• IT-sikkerhedspolitik

• Hvilken karakter har personalepolitikker, og hvor annonceres 

de?

• I forbindelse med ansættelsen, udlevering af retningslinjer, 

annoncering på intranettet, tips på skærmen, via lederne, på 

personalemøder

• Gulerod eller pisk?

• Hvordan formulerer man IT-sikkerhedspolitikken, så den er 

anvendelig?

• Brug jeres HR-afdeling, når I udarbejder politikken (MED) 



Hvad skal politikken indeholde?

• Behandling af e-post

• Behandling af følsomme og fortrolige oplysninger

• Sikkerhed 

• Brug af internet

• Forretningsgange (fx hvem rapporterer man til?) 

• God IT-adfærd

• Overvågning (logning)

• Etc.



Eksempel på formulering: Sikkerhedsbevidsthed

 Alle medarbejdere har et ansvar for at bidrage til at beskytte X Kommunes 

informationer mod uautoriseret adgang, ændring, ødelæggelse og tyveri. Alle 

medarbejdere skal derfor løbende informeres og uddannes i 

informationssikkerhed i relevant omfang.

 Medarbejderne må kun anvende kommunens informationer i overensstemmelse 

med det arbejde, de udfører i kommunen, og de skal beskytte informationerne på 

en måde, som er i overensstemmelse med informationernes følsomhed og natur.



Eksempel på formulering: Brud på 

informationssikkerheden

 Såfremt en medarbejder opdager trusler mod informationssikkerheden eller brud 

på denne, skal dette straks meddeles til den nærmeste leder, anden relevant leder 

eller sikkerhedskoordinator med henblik på at få vurderet, om og i givet fald 

hvordan truslen skal reduceres eller elimineres.

 Medarbejderne, der overtræder informationssikkerheden, vil blive mødt med 

ansættelsesretlige konsekvenser såsom advarsel, uansøgt afsked eller bortvisning.



Eksempel på formulering: Sikkerhed

Al e-post-kommunikation i X Kommune er sikret mod virus. Det er it-

afdelingens ansvar at tilse, at denne sikring løbende opdateres. 

På trods heraf er der altid en risiko for virus. Den enkelte medarbejder skal derfor 

udvise agtpågivenhed ved modtagelse af e-post. 

Følgende retningslinjer bør følges: 

 • E-post uden afsender må ikke åbnes, men skal slettes umiddelbart 

 • E-post, der kan karakteriseres som spam, må ikke besvares 

 • Vedhæftede filer må kun åbnes, når afsenderen er kendt, og der ikke synes 

at være tvivl om ægtheden af filerne

 I tvivlstilfælde skal it-afdelingen kontaktes inden åbning af e-post og/eller 

filer. 

 Hvis man som bruger har mistanke om, at en pc har fået virus, skal alle 

operationer på pc’en straks stoppes, og it-afdelingen skal kontaktes 

omgående. 

 Advarsler og orientering om virusangreb må alene udsendes af it-afdelingen. 

 Enhver, der får mistanke om, at uvedkommende forsøger at skaffe sig 

adgang til X Kommunes netværk, har pligt til omgående at underrette it-

afdelingen herom. 



Eksempel på formulering: Anvendelse af internet 

Download 

 Den enkelte medarbejder har mulighed for på internet at 

downloade filer, der lovligt kan hentes, uanset om disse skal 

anvendes arbejdsrelateret eller privatrelateret. 

 Den enkelte medarbejder har ingen ret til at hente 

programmer med henblik på anvendelse på udstyr tilkoblet X 

Kommunes net. 



Eksempel på formulering: Anvendelse af internet (I)

Kontrol af internetbesøg 

 X Kommune foretager ingen kontrol af medarbejderes færden på internet. 

Log over internetfærden 

 Der opbevares log af medarbejderes færden på internet. I loggen kan man se, 

hvilke internetadresser den enkelte bruger har besøgt, og hvornår det er sket. 

 Loggen indeholder data en måned tilbage. 

 Den enkelte medarbejder er informeret herom gennem vedtagelse og 

offentliggørelse af denne e-post-politik. 

 En leder kan fra it-afdelingen få information om en medarbejders færden på 

internet, hvis følgende betingelser er opfyldt: 



Eksempel på formulering: Anvendelse af internet (II)

 Der er en begrundet mistanke om, at medarbejderen gentagne gange har besøgt 

hjemmesider med pornografisk, racistisk, voldeligt eller ulovligt indhold – eller 

der er en begrundet mistanke om, at medarbejderen har anvendt internet til privat 

brug i en grad, der ikke er foreneligt med medarbejderens varetagelse af sit 

arbejde i kommunen. 

 Forvaltningschefen eller kommunaldirektøren har givet tilladelse hertil. 

 Lederen skal orientere medarbejderen herom. Hvis dette ikke er muligt, skal 

lederen efterfølgende hurtigst muligt orientere medarbejderen herom, og lederen 

skal begrunde, hvorfor det ikke var muligt at orientere medarbejderen på forhånd. 

 Det er forvaltningschefen eller kommunaldirektøren, der på begæring fra den 

pågældende medarbejders leder anmoder it-afdelingen om information om en 

medarbejders færden på internet. 

 Lederen skal efter undersøgelsens afslutning orientere medarbejderen om 

resultatet. 

 Der foregår kun kontrol af loggen ved ovenstående begæringer, eller hvis 

sikkerheds- og driftsmæssige forhold kræver det. I sidstnævnte tilfælde anvendes 

sådan kontrol ikke til at fastlægge en medarbejders færden på internet. 



Eksempel på formulering: 

Overtrædelse af e-post-politik 

Såfremt den enkelte medarbejder overtræder nærværende e-

post-politik/IT-sikkerhedspolitik, betragtes det fra X 

Kommunes side som tjenesteforseelse og vil blive behandlet 

i overensstemmelse hermed og i henhold til de ordinære 

regler i forbindelse med sanktionering af et 

ansættelsesforhold.



Ansættelsesretlige konsekvenser

• Advarsel

• Opsigelse

• Bortvisning

• Andet

Ikke alle forseelser skal behandles ens:

• Bringes sikkerheden i fare?

• Er der videregivet fortrolige oplysninger?

• Forsæt eller uagtsomhed?

• Inden eller uden for kommunens interne system?


