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12.   Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik for 
Hovedstadens Beredskab, version 2.1 
 
Sagsnr.:    22/6035 
 
 
Resumé 
Bestyrelsen forelægges forslag til opdateret Informationssikkerhedspolitik til godkendelse, idet en 
topledelse i henhold til ISO 27001 skal fastlægge en informationssikkerhedspolitik. 
Informationssikkerhedspolitikken fastlægger Hovedstadens Beredskabs sikkerhedsgrundlag og 
skaber en fælles forståelse af, hvad informationssikkerhed i Hovedstadens Beredskab er.  
 
Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 9. november 2022. 
Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles: 
 

• at bestyrelsen godkender ’Informationssikkerhedspolitik for Hovedstadens Beredskab, 
version 2.1’. 

 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen godkendte i 2016 it-sikkerhedspolitik for Hovedstadens Beredskab (version 1.0). Version 
2.0. har været til behandling i Hovedstadens Beredskabs chefgruppe den 10. oktober 2022. Nu 
foreligger en version 2.1 med justeringer.  
 
Alle afsnit er gennemgået og opdateret, så de er ajourført. Af større ændringer kan nævnes: 

• Det er tydeliggjort, at politikken gælder for alle medarbejdere (afsnit 1.4) 
• Det er tilføjet, at politikken også gælder for leverandører og samarbejdspartnere, 

ligesom det er tydeliggjort, at politikken gælder alle it-løsninger og data (afsnit 1.4).  
• Derudover er der tilføjet et nyt afnist 4 om dataetik. Teksten om dataetik er inspireret af 

principper og værdier fra Dataetisk Råd. Disse har hidtil været uskrevne regler i 
Hovedstadens Beredskab, hvor vi kun behandler de data, der er nødvendige for at 
udføre vores opgaver. Hertil skal ingen registrerede personer føle sig udstillet, udnyttet 
eller krænket i vores dataregistrering, det gælder f.eks. i billeddata fra operative 
indsatser. 

• Det er tilføjet, at politikken årligt skal gennemgås af den øverste administrative ledelse, 
og at bestyrelsen skal godkende større ændringer (afsnit 6). 

• Dokumentet er omdøbt til informationssikkerhedspolitik og foreligger nu i en version 
2.1, jf. vedlagte bilag 1.  

 
Alle, herunder mindre, ændringer fremgår af politikkens afsnit 9.  
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Det indstilles, at bestyrelsen godkender ’Informationssikkerhedspolitik for Hovedstadens Beredskab, 
version 2.1’. 
 
Efter godkendelsen af ’Informationssikkerhedspolitik for Hovedstadens Beredskab, version 2.1’ 
offentliggøres den på www.hbr.dk  
 
 
Beslutning i Bestyrelsen den 30-11-2022 
Indstillingen godkendt. 
 
Fraværende: Michael Vindfeldt, Søren Trebbien, Sisse Marie Welling, Kim Christiansen 
  
 
Bilag  
1 ÅBENT Informationssikkerhedspolitik for Hovedstadens Beredskab, version 2.1 33369/22 
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