Statsrevisorernes Sekretariat
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9. januar 2015
Hermed fremsender jeg min redegørelse til beretning nr. 1/2014 om statens behandling af
fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Redegørelsen omhandler de overvejelser og foranstaltninger, som beretningen har givet anledning til på Forsvarsministeriets område.
Jeg er enig i, at behandlingen af fortrolige person- og virksomhedsoplysninger i den offentlige sektor er yderst vigtig.
Jeg noterer mig derfor med tilfredshed, at Rigsrevisionen i beretningen anfører, at Forsvarskommandoen1 er den af de undersøgte institutioner, der bedst beskytter fortrolige oplysninger, ligesom Forsvarskommandoen har udarbejdet retningslinjer for eget tilsyn og regelmæssigt har udført tilsyn.
Jeg noterer dog samtidig også, at ingen af de undersøgte institutioner efterlever alle krav til
behandling af fortrolige personoplysninger.
Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen i den forbindelse har påpeget to områder, hvor Forsvarskommandoen kunne forbedre sig; dels i relation til opdatering af retningslinjer, dels i relation til sletning af logregistreringer. Som det fremgår af beretningen, har Forsvarskommandoen iværksat tiltag på begge områder.
Opdatering af retningslinjer
Der blev i forbindelse med undersøgelsen identificeret seks større interne bestemmelser på
Forsvarskommandoens område, der i større eller mindre grad adresserer sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med personfølsomme oplysninger. De vigtigste bestemmelser er
blevet ajourført eller er ved at blive ajourført. Det skal i den forbindelse nævnes, at der som
følge af de store organisatoriske omlægninger på Forsvarsministeriets område pr. 1. oktober
1

Forsvarskommandoen er nedlagt pr. 1. oktober 2014 i forbindelse med oprettelsen af Den Værnsfælles
Forsvarskommando og omorganiseringen af Forsvarsministeriets Departement.
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2014, er iværksat et større arbejde med henblik på sanering og omfordeling af direktiver,
bestemmelser og vejledninger. I samme forbindelse er der taget initiativ til, at de nævnte
seks bestemmelser opdateres med faste intervaller.
Logregistreringer slettes ikke
Vedrørende sletning af logning af adgange, kan jeg oplyse, at Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste er blevet pålagt at institutionalisere en sletning af logningen, så data slettes umiddelbart ved udløbet af halvåret efter løbende halvår.
Kopi af denne redegørelse sendes til Rigsrevisionen til orientering.
Med venlig hilsen

Nicolai Wammen

