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Ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 1/2014’
om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Statsrevisorerne har 20. november 2014 bedt mig om en redegørelse for de mang
ler, som der ved Rigsrevisionens undersøgelse er fundet i Arbejdsskadestyrelsen
for så vidt angår Arbejdsskadestyrelsens behandling af fortrolige oplysninger om
personer og virksomheder med udgangspunkt i sagsbehandlingssystemet SJP.
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder forholdene i Arbejdsskadestyrelsen
tilfredsstillende på følgende væsentlige punkter:
• der er retningslinjer for at sikre personoplysninger
• afviste adgangsforsøg registreres
• medarbejdernes opslag på enkeltpersoner registreres
• logregistreringer slettes
• der er aftaler med databehandlere om datasikkerhed
På et enkelt punkt er forholdene fundet kun delvist tilfredsstillende:
• der følges ikke (effektivt) op på afviste adgangsforsØg til de undersøgte sy
stemer
Det fremgår imidlertid af beretningen, at Arbejdsskadestyrelsen er noteret for ikketilfredsstillende opfyldelse på følgende andre målepunkter:
•
•
•
•
•

retningslinjerne til sikring af personoplysninger bliver ikke opdateret årligt
brugeradgange bliver ikke kontrolleret halvårligt
der følges ikke op på aftaler med eksterne databehandlere
der er ikke retningslinjer for tilsyn med at overholde sikkerhedsforanstalt
finger
der er ikke dokumentation for at der udføres regelmæssigt tilsyn

Jeg er enig med Statsrevisorerne i, at utilstrækkelig beskyttelse af fortrolige oplys
ninger om personer og virksomheder ikke er acceptabelt. Jeg er ligeledes enig med
Statsrevisorerne i, at der er behov for initiativer, der snarest muligt kan rette op på
de mangler i sikkerhedsforanstaltningerne omkring behandlingen af persondata,
som er konstateret i Arbejdsskadestyrelsen.
Arbejdsskadestyrelsen iværksætter en række initiativer med henblik på at styrke
sikkerheden omkring behandling af persondata og sikre en efterlevelse af kravene i
sikkerhedsbekendtgørelsen.
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Konkret vil Arbejdsskadestyrelsen sammen med de andre enheder i Beskæftigel
sesministeriet overgå til en ny sikkerhedsstandard (ISO 27001), som forventes
gennemført i 2015.
Derfor vil Arbejdsskadestyrelsen udvikle et it- sikkerhedstilsyn, som skal sikre, at
der følges op på alle de mangler, der er konstateret ved Rigsrevisionens undersø
gelse. Der er tale om et styringsredskab, der gør det muligt at kontrollere og doku
mentere, at de gældende sikkerhedsprocedurer bliver fulgt. It-sikkerhedstilsynet vil
fungere som dokumentation for kontroller og handlinger og vil derudover beskrive,
hvordan de enkelte kontroller er udført, hyppigheden af kontrollerne samt hvordan
kontrollerne efterfølgende dokumenteres.
Samtidigt vil alle databehandleraftaler, kontrakter og beredskabsplaner m.v. blive
gennemgået og opdateret med henblik på at styrke og sikre datasikkerheden hos
eksterne databehandlere.
Arbejdsskadestyrelsen vurderer, at de igangsatte initiativer samlet set er tilstrække
lige til at rette op på de områder, der er blevet kritiseret af Rigsrevisionen.
Beskæftigelsesministeriet vil følge op på, at de initiativer, som Arbejdsskadestyrel
sen har sat i værk til efterlevelse af kravene i lovgivningen om sikring af personop
lysninger, virker efter hensigten.
Der er samtidig med fremsendelsen af denne redegørelse sendt en kopi til Rigsrevi
sor.
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