November 2014

Informationssikkerhed i danske kommuner
2014
PRIMO Danmark og KIT@ (Foreningen af
Kommunale it-chefer) har gennemført NordSec

3. december 2014
Bestyrelsesmøde i PRIMO,
Ringsted Rådhus
Se hele PRIMO-kalenderen

2014, i fortsættelse af tidligere undersøgelser fra
2008, 2010 og 2012. Kommunerne har forstærket
indsatsen for bedre informationssikkerhed, men der
skal fortsat fokuseres på styrkelse af
medarbejderkompetencer og ledelsesinvolvering.
Læs mere

Whistleblowerordning i Danmark?
Modsat Sverige og Norge har Danmark ingen
særlige instanser eller beskyttelse i lovgivningen for
whistleblowere. Regeringen har i oktober 2013
nedsat et udvalg, der skal undersøge, om der er
behov for nye tiltag for at styrke offentligt ansattes
ytringsfrihed. Folketingets Retsudvalg afholder

Eksterne arrangementer
19. november 2014
Høring om erfaringer med
whistleblowers i Danmark,
Folketingets Retsudvalg,
Landstingssalen på
Christiansborg
20. november 2014
BrandBevægelsens temadag
Læs mere
25. november 2014
MSB afholder konference med
fokus på social risiko og social
uro i Sverige, Malmø
2. december 2014
Seminar for it-

høring onsdag den 19. november 2014 om
retstilstand og erfaringer med whistleblowers.

sikkerhedsansvarlige,
Viborg Kommune

Læs mere

16. - 17. april 2015
Danske Risikorådgiveres
Risikostyringskonference
2015, Comwell Aarhus

Lokale risici i et klima under forandring

Se eksterne arrangementer

Flere, større og hyppigere oversvømmelser og nogle
af Europas højeste skadesomkostninger. Det er et
par af konklusionerne i en ny rapport fra
Miljøministeriet, der for første gang giver et overblik
over, hvad vi kan forvente, at et ændret klima vil
betyde for Danmark.
Læs mere

Annulationer af EU-udbud skal nedbringes
Danske myndigheder annullerer næsten hvert sjette
danske EU-udbud. Det er to til tre gange flere end i
sammenlignelige lande, viser en analyse som Rådet
for Offentlig-Privat Samarbejde har udarbejdet.
Rådet fremsætter en række konkrete anbefalinger
ligesom en ny udbudslov i 2015 forventes at kunne
medvirke til at nedbringe antallet af annulationer.
Læs mere

Statsrevisorerene kritiserer statens håndtering
af datasikkerhed
Statsrevisorerne har den 12. november 2014 afgivet
beretning om statens behandling af fortrolige
oplysninger om personer og virksomheder.
Statsrevisorerne udtrykker skarp kritik af en række

statslige institutioener for ikke i tilstrækkelig grad at
have beskyttet fortrolige oplysninger om personer
og virksomheder.
Læs mere

Parlamentarisk arbejdsgruppe vedr.
beskyttelse af personfølsomme oplysninger
Arbejdsgruppen om datasikkerhed under
Retsudvalget har i oktober - november afholdt to
offentlige høringer om de offentlige myndigheders
behandling af persondata, herunder følsomme
personoplysninger. Høringerne satte tillige fokus på
mulighederne for en bedre beskyttelse af disse data.
Læs mere

Social risiko og social uro - i Sverige
Som led i den nationale risikovurdering har Sverige
sat fokus på social risiko og social uro. Den svenske
beredskabsstyrelse MSB har initieret en række
studier og rapporter omkring social uro og
samfundssikkerhed. Emnet behandles også på en
konference den 25. november i Malmø.
Læs mere
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