
Ændringsforslag 

 

ADM-S-03 – Styrkelse af IT-området 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Administrationspolitik  

Vedtaget: ................................  Økonomiudvalget den 14. juni 2021, sag nr. 3 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... John Burchardt  

Tlf. nr.: ..................................... 7979 2105 

E-mail: ..................................... jobu@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 2.900 2.900 2.900 2.900 

I alt kassefinansieret 2.900 2.900 2.900 2.900 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der er opstået ressourcemangel vedrørende sikring af Kolding kommunes IT-løsninger og bemanding på IT-

området. Det skyldes primært stigende lovkrav og en stigning i digitale løsninger til borgerne. Ligeledes er 

der ikke tilstrækkelige ressourcer til at implementere de lovkrav, som kommunerne er underlagt i forbindelse 

med vedtagelsen af persondataforordningen (GDPR). Der er således i dag kritiske opgaver, som burde lø-

ses, men som ikke løses, fordi der ikke er ressourcer til det. 

 

Eksempelvis skal der findes ressourcer til implementering af statslige løsninger som MitID og Nemlogin3, og 

IT-infrastrukturen skal beskyttes mod stadigt dygtigere hackeres angreb. Konsekvensen af et alvorligt an-

greb på dele eller hele Kolding Kommunes IT kan både være tab af borgernes data, medarbejdere som ikke 

kan arbejde i en lang periode, og at borgerne mister tillid til kommunen.  

 

I takt med, at mængden af data, der håndteres i kommunen stiger, stiger også behovet for uddannelse og 

oplæring af medarbejderne i håndteringen af disse data. På grund af ressourcemangel er Kolding Kommu-

nes nuværende indsats på området i dag utilstrækkelig. Der er risiko for, at der kan ske alvorlige brud, hvor 

borgeres persondata udstilles. Kolding Kommune risikerer kritik, politianmeldelser og bøder af Datatilsynet, 

fordi indsatsen og efterlevelsen af lovbestemte indsatser ikke overholdes.  

 

Det er helt afgørende, at der findes en organisering, der både styrker den generelle IT-sikkerhed og sikrer, at  

Kolding Kommune kan matche udviklingen, samfundsforventningerne og lovkravene. I den forbindelse pe-

ges på vigtigheden af, at der så vidt muligt sikres et bæredygtigt fagligt miljø. Derfor forudsættes en central 

organisering, hvor de tekniske løsninger og medarbejderressourcerne stilles til rådighed for den decentrale 

del af organisationen.  

 

Forslaget indeholder tilførsel af 5 stillinger i afdeling for IT & Digitalisering. Med budgetprocessen for 2023 

skal det senere afklares, om der er behov for at tilføre yderligere ressourcer 
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Stillingerne fordeles med tre medarbejdere til styrkelse af IT-sikkerheden og implementering af nationale 

krav og to medarbejdere til en ny tværgående informationssikkerhedsenhed, som skal varetage de lovbe-

stemte indsatser i persondataforordningen 

  

Hvis forslaget ikke imødekommes, kan Kolding Kommune ikke i tilstrækkelig grad leve op til lovgivningen og 

løbende understøtte den efterspørgsel, der er fra borgere, virksomheder og medarbejdere. Direktionen har 

på den baggrund besluttet at igangsætte de nødvendige ansættelser allerede i sommeren 2021 finansieret 

af midler fra overførselssagen 2020/21.  

 


