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1. Formål med it-beredskabsstrategien 

Formålet med it-beredskabsstrategien er at fastlægge de overordnede rammer for Horsens Kommunes 

it-beredskab. Strategien indeholder en beskrivelse af beredskabets opbygning og er udtryk for Horsens 

Kommunes forventninger og krav hertil.  

2. Strategiens sammenhæng til det resterende beredskab 

Sammenhængen mellem de forskellige elementer i beredskabet er illustreret i figuren nedenfor. Som 

det fremgår er it-beredskabsstrategien kun et delelement af de it-forretningsnødplaner, som ejes af 

det enkelte forretningsområde og som skal sikre at forretningen har alternative forretningsgange ved 

nedbrud af it-services. 

 

 

Den operationelle udmøntning af strategien håndteres via systemspecifikke it-beredskabsplaner samt 

service- og beredskabsplaner knyttet til de identificerede1 kritiske forretningsprocesser.  

It-beredskabsplanerne ejes af Systemejeren for det respektive system mens Service- og 

beredskabsplanerne ejes af den givne ejer af den kritiske forretningsproces. 

                                                           

1 Se dokumentet ”Retningslinjer for informationssikkerhed i Horsens Kommune” for yderligere information. 
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3. Omfang, afgrænsning og antagelser 

I det følgende er redegjort for de afgrænsninger og antagelser, Horsens Kommune har lagt til grund for 

omfang og indhold af it-beredskabsstrategien.  

Strategien omfatter alle de systemer, der understøtter kritiske forretningsprocesser samt for systemer 

som er en del af kommunens overordnede beredskabsplan. Der er endvidere mulighed for at udvide 

omfanget med yderligere systemer, hvis den konkrete systemejer vælger dette. Beredskabet gælder 

både de systemer som organisationen selv drifter og dem som driftes af underleverandører. Der hvor 

systemerne afhænger af underliggende infrastruktur- og applikationskomponenter er disse også 

omfattet af it-beredskabsstrategien.  

Der kan opstå særlige ekstreme hændelsesscenarier, der er karakteriseret ved meget lave 

sandsynligheder og meget ødelæggende konsekvenser. Eksempler på sådanne scenarier behandles for 

alle kritiske forretningsprocesser ved afholdelse af tilbagevendende konsekvensvurderingsworkshops. 

Der vil i forbindelse med disse workshops ske en aktiv stillingtagen til, hvilke af de ekstreme dele som 

bør inddrages i de enkelte systemers it-beredskabsplanlægning.  

IT-beredskabet forventes generelt kun at fungere effektiv, under forudsætning af følgende antagelser: 

 Det antages, at en ”katastrofe” ikke samtidigt ødelægger organisationens og 

driftsleverandørens fysiske lokationer. 

 Det antages, at en” katastrofe” ikke er sammenfaldende med flere af beredskabsledelsens 

nøgleaktørers fratræden fra deres stillinger. 

4. Målsætning for it-beredskabet 

Der er følgende målsætning for it-beredskabet: 

 Beredskabet skal begrænse skadevirkningerne ved ikke planlagt utilgængelighed af it-

understøttede forretningsprocesser. 

 Beredskabet skal understøtte en smidig overgang til alternative driftsfaciliteter. 

 Beredskabet skal understøtte smidig retablering af data og systemer efter et nedbrud. 

 Beredskabet skal i nødvendigt omfang understøtte aktivering af alternative it-driftsscenarier i 

tilfælde af et nedbrud. 

 Beredskabet skal understøtte at medarbejdere uddannes i håndtering af et nedbrud, der 

berører it-anvendelsen. 

 Beredskabet skal understøtte, at der kan etableres et smidigt samarbejde med leverandører i 

tilfælde af et nedbrud, der berører organisationens it-anvendelse. 

 Beredskabet skal understøtte, at efterfølgende vurdering og evt. kontrol af retablerings-

forløbet, kan redegøres gennem fyldestgørende udfyldelse af hændelsesjournal/-log. 
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5. Roller og ansvar 

Beredskabsstyringen omfatter en række opgaver af meget forskellig karakter, og der er flere forskellige 

aktører, som bidrager til såvel planlægning, udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabet. 

Dette afsnit beskriver roller og ansvar i relation til udarbejdelsen og vedligeholdelsen af de enkelte 

operationelle delelementer i beredskabsplanlægningen og de væsentligste planlægningsområder. For 

at lette vedligeholdelsen af den skrevne operationelle plan er opgaver og aktiviteter primært placeret i 

funktionelle enheder eller hos rolleindehavere frem for hos navngivne personer.  

Nedenstående aktivitetsliste og ansvarsbeskrivelser præciserer, hvem der har ansvaret for de 

forskellige opgaver i forbindelse med planlægning og vedligeholdelse af it-beredskabet. 

Aktivitet Ansvarlig Udførende Rådgivende Leverandøransvar 

Ansvar for it-
beredskabsstrategi 

Informationssikke
rhedsudvalget 

Informationssikke
rheds-
koordinatoren 

  

Ansvar for It-
beredskabsplaner 

Systemejeren Systemejeren IT arkitektur  

Ansvar for IT service-
aftaler 

Ejer af kritiske 
forretningsproces 

Samarbejde 
mellem ansvarlig 
og udførende 

Informationssikker-
hedskoordinatoren 

 

Kontaktlister Alle parter har et ansvar for at sikre, at kontaktoplysningerne opdateres ift. områdets 
ressourcer. 

Retningslinjer for 
aktivering af plan 

Ejer af kritiske 
forretningsproces 

Ejer af kritiske 
forretningsproces 

Informationssikker-
hedskoordinatoren 

Kriterier aftales med 
leverandøren via 
SLA 

Beredskabsledelse It-
beredskabsplaner
: Systemejerne 
 
IT serviceaftale: 
Ejerne af kritiske 
forretningsproces
ser 

IT-driftschef, ekstern systemleverandør og/eller egen 
organisation 

 

6. Interne og eksterne leverandøraftaler 

Horsens Kommunes krav til sikkerhed og tilgængelighed skal opfyldes, også selvom Horsens Kommune 

er afhængig af eksterne leverandører. Derfor skal det, som en del af beredskabet sikres, at 

leverandørerne kan leve op til de sikkerhedskrav til beskyttelse af data og det serviceniveau i forhold 

til tilgængelighed, som Horsens Kommune forventer.  

I forhold til fortroligheden af data skal det sikres, at leverandøren er bekendt med Horsens Kommunes 

klassifikationsniveauer, og hvilke krav til håndteringen af data det medfører. I en beredskabssituation 
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kan det være nødvendigt at ændre eller omgå de normale sikringsforanstaltninger, og leverandøren 

skal derfor være særlig opmærksom på, hvilke krav der er til beskyttelse af fortroligheden. 

Horsens Kommunes konkrete krav til retableringsmål (RTO, RPO mv.) fremgår af driftsaftalerne og er 

beskrevet i it-beredskabsplanen. Løbende kontrol af om leverandøren kan efterleve disse krav udføres 

jf. de konkrete aftaler og består af en eller flere af følgende kontroller: 

 SLA-aftaler samt aftaleforhold, der forpligter leverandører til et højt kvalitets- og 

sikkerhedsniveau (f.eks. efterlevelse af ISO-standarder) 

 periodevise revisionserklæringer 

 via periodiske test og målinger 

 løbende rapportering af resultater 

7. Beredskabsscenarier 

I dette afsnit er der en oversigt over de beredskabsscenarier, som Horsens Kommune anser som 

mulige konsekvenser ud fra trusselsbilledet, og som de operationelle beredskabsplaner som minimum 

skal håndtere. Der skal fremgå operationelle delplaner i it-beredskabsplanen for hver delscenarie. 

Scenarie Primære trusler 

Svigt af en enkelt komponent i it-infrastrukturen, som udgør ”single point 
of failure” (SPOF), hvorved der udløses et hændelsesforløb af 
beredskabsmæssig karakter. 

Fejlende hardware eller 
software, menneskelige fejl 

Svigt af netværksinfrastruktur, hvorved en hel lokation afskæres fra it-
understøttelse. 

Fejlende hardware eller 
software, hackerangreb 

Svigt af centrale servere, hvorved kritiske systemer bliver utilgængelige, og 
væsentlige opgaver ikke kan løses. 

Malware, hackerangreb, 
sabotage 

Fysisk ødelæggelse af serverrum, hvorved kritiske systemer bliver 
utilgængelige, og væsentlige opgaver ikke kan løses. 

Naturfænomener, terrorisme, 
sabotage 

Forsyningssvigt, hvorved kritiske systemer bliver utilgængelige, og 
væsentlige opgaver ikke kan løses. 

Naturfænomener, terrorisme, 
sabotage, menneskelige fejl 

Ødelæggelse af fysiske lokationer, hvorved kritiske systemer bliver 
utilgængelige, og væsentlige opgaver ikke kan løses. 

Naturfænomener, terrorisme 

Brud på fortrolighed af følsomme personoplysninger, hvorved borgere 
udsættes for risiko for identitetstyveri eller andre væsentlige 
indskrænkninger i deres handlefrihed. 

Hackerangreb, 
konfigurationsfejl 

 

8. Implementering af it-beredskabet 

Kommunikation og implementering i Horsens Kommune sker efter "top-down" princippet, hvor 

formanden for informationssikkerhedsudvalget har ansvaret for at kommunikere strategien til de 

interessenter, der indgår i beredskabsorganisationen. Kommunikationen spiller en vigtig rolle og skal 

sikre, at både den operationelle plan og fremtidige opdateringer hertil formidles effektivt og direkte. 

Målet med kommunikationen er at: 

 gøre interessenterne opmærksomme på, at der eksisterer en it-beredskabsstrategi og hvilket 

ansvar der hermed påhviler den enkelte interessent, 
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 informere beredskabsorganisationen om opdateringer til it-beredskabsstrategien, når det er 

relevant, 

 skabe en distributionskanal for den opdaterede beredskabsplan og sikre og forbedre it-

beredskabssituationen. 

En god implementering af beredskabsplanen viser sig i en beredskabssituation, hvor kommunikationen 

og håndteringen af beredskabet: 

 er præcis og rettidig, 

 sikrer tilstrækkelig information til medarbejdere, brugere, samarbejdspartnere og pressen, 

 sikrer konsistens i informationen om hvilke systemer, der er berørte, hvilken konsekvens 

situationen medfører, forventninger til retableringstidsrammen mv. 


