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Læsevejledning til trafiklys
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Rød betyder, at niveauet er faldet, eller at en 
væsentlig leverance udestår

Gul betyder, at der skal ekstra tiltag til for at 
komme i mål

Grøn betyder, at opgaven er på rette spor



Servicegennemgange - institutter/centre/FA
Emne Trafiklys

17.juni
Status og tidsplan Beskrivelse

Servicegennem-
gange
(hjælpe ledelsen
med at 
kortlægge og 
løfte opgaven)

● Alle forskningsenheds
servicegennemgange
skal ske inden 
sommerferien, men for 
SNM er det skudt til 
efter de er på plads. 
Fællesadministrationen 
omfattes i efteråret. 

Det samlede resultat 
forventes at blive 
forelagt 
Informationssikkerhed
sud-valget og 
Direktionen i efteråret 
2019. De udestående 
vurderinger forventes 
ikke at rykke 
væsentligt på det 
samlede billede.

Servicegennemgangene gennemføres i 47 
forskningsenheder og i Fællesadmini-strationens
søjler.

Informationssikkerhed gennemfører 
servicegennemgangene sammen med et eksternt 
firma.

Det giver svar på følgende RR kritikpunkter:
• Manglende forankring i ledelsesopgaven
• Risikovurdering per enhed
• Fælles KU-risikovurdering
• Fælles KU-trusselskatalog

• Informationssikkerhed indføres som 
ledelsesansvar i ledernes stillingsbeskrivelse.

• De lokale ledelser tilbydes hjælp og 
vejledning af Informationssikkerhed til at 
implementere de fundne tekniske og 
organisatoriske forbedringer.
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Politikker og retningslinjer – revision
Emne                          Trafiklys

17. juni
Status og 
tidsplan

Beskrivelse

Gældende
forskningsdatapolitik 
er ikke tidssvarende

● I gang

Et endeligt 
resultat 
forventes 
godkendt i 
anden halvdel 
af 2019.

Forskningsdatapolitikken genskrives.

Den er sendt i høring i de aftalte fora.

Politikkens formulering og fortolkning rettes, så den 
ikke længere strider mod, at KU kan sikre sine data 
tidssvarende. Det er svar på RR’s kritikpunkter.

Gældende
retningslinje for E-
post og overvågning 
er ikke tidssvarende

● I gang 

Et endeligt 
resultat 
forventes 
godkendt i 
anden halvdel 
af 2019.

Retningslinjen skal genskrives eller erstattes med en 
instruks. Herefter sendes den igennem de aftalte 
fora til behandling

Retningslinjens/instruksens formulering og 
fortolkning rettes, så den ikke længere strider mod, 
at KU kan sikre sine data tidssvarende. Det er svar 
på RR’s kritikpunkter.
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IT-tekniske tiltag
Emne                          Trafiklys

17. juni
Status og 
tidsplan

Beskrivelse

Beskrivelse og 
prioritering af it-
tekniske tiltag til 
forbedring af IT-
sikkerhed

● I gang

Før der er 
foretaget en 
prioritering 
med 
finansiering, 
kan der ikke 
udarbejdes en 
endelig plan for 
alle tiltag.

Der foreligger en samlet et plan for en række it-
tekniske tiltag, der vil løfte KU’s IT-sikkerhed (cyber
security).  

Det består af konsoliderings-programtiltag samt 
yderligere teknologier. Store dele imødekommer 
RR’s kritikpunkter.

Servicegennemgangene afføder også behov for 
services i form af løsninger, der ikke fremgår af den 
ovenstående plan. Det er svar på RR’s kritikpunkter.

Der udestår beskrivelse og budgettering af de 
identificerede services og derfor også finansiering.
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