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Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Udvalgenes beslutningsprotokoller gennemgås umiddelbart efter udvalgsmøderne og
udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgsmøderne.
Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.
Gennemgang af beslutningsprotokol for:


voksen- og plejeudvalgsmøde den 28. februar 2018



økonomiudvalgsmøde den 6. marts 2018

Gennemgang af dagsorden for:


kommunalbestyrelsesmøde den 13. marts 2018



voksen- og plejeudvalgsmøde den 14. marts 2018

Ingen øvrige punkter til behandling
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående
udvalg m.v.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte
dagsordener gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 07-03-2018
Direktionen gennemgik dagsordener og beslutninger fra ovennævnte møde.
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Økonomi
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder
direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi.
Økonomiske konsekvenser
Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på
de forskellige områder.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Direktionen den 07-03-2018
Drøftet.
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Information fra regionale fora
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
I forbindelse med deltagelse i en række regionale fora skal direktionen informeres om samt
drøfte emner og sager, der behandles i de forskellige regionale fora, herunder:


KKR (politiske udvalg for de 19 kommuner i Region Midtjylland)



KD-net (kommunaldirektør netværket for de 19 kommuner i Region Midtjylland)



Kontaktudvalg (politisk udvalg bestående af de 19 borgmestre i Region Midtjylland
samt regionsrådets formand)



Business Region Aarhus



DASSOS



Europæisk kulturregion



Midttrafik/letbaneråd



Arbejdsmarkedsstyregruppen



Kulturring Østjylland.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder
gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 07-03-2018
Drøftet
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Fagdirektørerne skal bidrage til forberedelsen af møderne, herunder til KD-net møderne, hvor
fagdirektørerne får dagsorden til kommentering i forhold til de indstillinger der er på sagerne
indenfor fagdirektørens område.
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Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Stafetanalyse
(Erhvervs- og miljøchef Ulrik Christensen og chef for virksomhed, integration og
beskæftigelse Erik Holck Hansen deltager kl. 13.00).



Status på databeskyttelsesforordningen.



Status på overenskomstforhandlinger.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Bilag:
1 Åben Status på informationssikkerhed

38209/18

Beslutning i Direktionen den 07-03-2018
Stafetanalyse.
Erik Holck Hansen (chef for virksomhed, integration og beskæftigelse) og Ulrik Christensen
(erhvervs- og miljøchef) og præsenterede arbejdet med stafetanalyse (en ”spørgeskema
metode”). Metoden kan anvendes til at indsamle data og viden for at udvikle og målrette
indsatser til fx erhvervsvirksomheder.
Fagdirektørerne anvender resultaterne i stafetanalysen på deres respektive områder, herunder i
udviklingen af deres indsatser overfor borgere og virksomheder
Status på databeskyttelsesforordningen.
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Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orienterede om status med
implementering af forordningen samt at forberedelsen og implementeringen af forordningen
går planmæssigt (Der er vedlagt statusnotat).
Status på overenskomstforhandlinger.
Det er pt oplyst, at der er givet strejkevarsel rettet mod Norddjurs fra FOA (ældreområdet
undtagen nattevagter) på følgende områder:
Dansk Socialrådgiverforening: Socialrådgivere i jobcenteret.
Direktionen følger op på situationen ved hvert direktionsmøde.
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Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Til det kommende direktionsmøde er der følgende punkter:


Befolkningsprognosen



Status på overenskomstforhandlinger.

Fremtidige punkter/emner:


Der er direktionsseminar d. 11/4-12/4, hvor direktionens rolle og funktion (idé,

beslutning og implementering) er blandt emnerne.


I 2019: Status på arbejdet i kommunalbestyrelsen

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Beslutning i Direktionen den 07-03-2018
Foruden ovennævnte punkter er:
Fremtidig punkt om spilleregler for finansiering af fremtidige uforudsete udgifter, hvori der
ikke indgår træk af Kassebeholdningen. Et udkast hertil skal behandles på økonomiudvalgets
møde i maj 2018. (jf. ØK beslutning d. 6. marts 2018)
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Punkter til behandling
1.

Status på informationssikkerhed (38209/18)
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Bilag: 4.1. Status på informationssikkerhed
Udvalg: Direktionen
Mødedato: 07. marts 2018 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 38209/18

Status på informationssikkerhed i Norddjurs
Kommune
Dato:
Reference:
E-mail:

4. marts 2018
Kaare Christensen
kac@norddjurs.dk

Baggrund
25. maj 2018 træder den nye EU databeskyttelsesforordning i kraft. Den erstatter ikke
den nuværende persondatalov, men indskærper et øget fokus på databeskyttelse. Den
omhandler beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger
samt udvekslingen af sådanne oplysninger, og den medfører skærpede regler på området.
Det bemærkes, at overtrædelser af databeskyttelsesforordningen kan medføre store
bøder i form af reduktioner i driftsbevillingen; dette gælder også for kommuner og andre
offentlige institutioner.

Hvor langt er vi?
Vi er i Norddjurs Kommune rimeligt med i forhold til at være klar til at
databeskyttelsesforordningen træder i kraft, men der stadig områder, hvor vi ikke er klar
til at EU databeskyttelsesforordningen træder i kraft

Her er vi i mål
Der er nedsat et nyt informationssikkerhedsudvalg og udarbejdet kommissorium for
udvalgets arbejde.
Der udarbejdet en ny sikkerhedspolitik, som lever op til de skærpede krav i EU
databeskyttelsesforordningen.
Sikkerhedspolitikken
forventes
godkendt
af
Inforationssikkerhedsudvalget på næste møde den 19. marts 2018, hvorefter den skal
godkendes i kommunalbestyrelsen. Der er ligeledes udarbejdet et sæt regler og
procedurer,
som
skal
sikre,
at
Norddjurs
Kommune
efterlever
EU
databeskyttelsesforordningen.
Både Informationssikkerhedspolitikken og det tilhørende regelsæt er udarbejdet så de
lever op til kravene i ISO 27001, som der er krav om.

Planlagt frem mod 25. maj
Som en del af arbejdet med at blive klar til EU databeskyttelsesforordningen, skal vi
sikre, at vores leverandører behandler vores data efter reglerne i EU
databeskyttelsesforordningen. Vi er derfor i fuld gang med at identificere de IT-systemer,
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hvor der behandles persondata, for herefter at få leverandørerne til at underskrive en
databehandleraftale.
Opgaverne forbundet med informationssikkerhed og overholdelse af den nye EU
databeskyttelsesforordning er i dag ikke klart forankret i kommunen. Det bliver
fremadrettet endnu mere vigtigt, at ansvaret for behandling af borgernes bliver taget
alvorligt. Det er med det nye regelsæt gjort helt klart at ansvaret for korrekt behandling
af data ligger ved den systemansvarlige systemejer. Vi er i gang med at identificere
systemejere på alle kommunens IT-systemer, så vi kan sikre at systemejerne er vidende
om deres ansvar. Når systemejerne er identificeret, så er det op til systemejerne at sikre
awerness på datasikkerhed i de respektive afdelinger.
Informationssikkerhedsudvalget har her en væsentlig opgave med at sikre organisationens
kendskab til systemejeransvaret og med at have overblik over status herfor.

Det mangler vi
For at leve op til EU databeskyttelsesforordning skal vi inden 25. maj 2018 have
udpeget/ansat en Databeskyttelsesrådgiver (DBR). DBR kan være en ansat, men må ikke
være en del af ledelsen. Vi skal også have udpeget en informationssikkerhedskoordinator.
Flere kommuner vælger at informationssikkerhedskoordinator og DBR rollerne varetages
af samme person. Det er endnu uklart, hvor mange timer der ligger i disse 2 roller.
Der udestår desuden at få udarbejdet handleplaner, så vi kan sikre, at vi altid kan spore
data, sikre at der ryddes op i nuværende data, samt egen kontrol, og
dokumentationsprocedurer.
For at kunne leve op til kravene om indsigt mv. er der nogle nye IT-løsninger, som bliver
nødvendige at indkøbe. Det kan f.eks. være en central logopsamler, der kan sikre, at vi
hurtigt kan udtrække rapporter på, hvilke systemer den enkelte er registreret i samt,
samt, hvem der har haft adgang til oplysningerne. Det kan også blive nødvendigt med en
løsning der kan scanne vores it-systemer og sikre at der ikke ligger data på områder, hvor
det ikke er tilladt.
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