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Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 
Pkt.11. Indstilling  

Københans Universitets bestyrelse 

I N D S T I L L I N G  20. MAJ 2019 

Sag Pkt. 11. Orientering: Informationssikkerhedsrapporte-
ring til bestyrelsen 

 

Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager den vedhæftede afrapportering fra Styre-
gruppen for KU’ Informationssikkerhed til efterretning.  

Da arbejdet i projekterne dækker det væsentligste informationssikkerhedsar-
bejde på KU, erstatter punktet den halvårlige informationssikkerhedsrappor-
tering. 

Baggrund 
Bestyrelsen har udbedt sig en løbende mulighed for at følge informations-
sikkerhedsarbejdet på KU.  

Med denne rapportering opdateres punkterne for informationssikkerhed spe-
cifikt med udgangspunkt i Rigsrevisionens påpegninger af forbedringspunk-
ter. 

Rigsrevisionskritikken og KU’s modsvar består af tre spor, der er samlet i et 
program med tre ben: 

• Et organisatorisk projekt, der gennemføres under titlen Servicegennem-
gange. Formålet er både at få et overblik for KU og efterprøve, om det 
står så slet til, som Rigsrevisionens kritik siger. Formålet er også at give 
de enkelte ledelser dokumenteret viden og værktøjer, så de kan løfte de-
res ansvar lokalt. 



 

SIDE 2 AF 2 • Et politikspor, der omfatter genskrivning og modernisering af to KU-po-
litikker, der er kritiseret af Rigsrevisionen for at stride mod, at KU kan 
beskytte sig tidssvarende. 

• Et it-teknisk spor, der består af mange it-tiltag, der når gennemført, vil 
løfte KU’s it-sikkerhedsevner (cyber security). Det er tiltag, der var i 
gang mestendels under Konsolideringsprogrammet og som vil være svar 
på rigsrevisionskritik. Derudover består det af tiltag, der foretages for at 
imødekomme specifik rigsrevsionskritik 

Bilagsoversigt 
1. Rapportering til bestyrelsen d. 17 juni 2019 
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