
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Informationssikkerhed 
i leverandørforhold 
Forholdet mellem forretningen og leverandøren forudsætter velfungerende 

styringsmekanismer og en forventningsafstemning. Det gælder både, når 

leverandøren er ekstern og intern.  
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Indledning 

Forholdet mellem forretningssiden af en organisation og de dele af organisationen, der 

agerer leverandør og leverer en eller anden form for støtte til forretningen, bliver kun 

udbytterigt, hvis der etableres velfungerende styringsmekanismer, der sikrer, at 

forventninger fra forretningssiden og fra leverandørsiden er afstemt. Opfølgning fra 

forretningen på leverandørens leverancer, skal sikre, at de lever op til forventningerne, 

og at der sker en fortsat afvejning mellem kvalitet og omkostningsniveau. Dette 

gælder også, når det drejer sig om den digitale understøttelse af forretningen, uanset 

om den varetages af en intern it-afdeling eller en ekstern leverandør. Et sådan forhold 

mellem forretningen og leverandøren har også indflydelse på informations-

sikkerheden.  

 

Denne vejledning indeholder en række forslag til, hvordan 

styringen af forholdet mellem forretningen og 

leverandøren kan varetages.  

 

 

 

Vejledningen henvender sig til ledelsen af organisationer og til de medarbejdere, der 

skal deltage i styringen af samarbejdet før, under og efter aftaleperioden. 

 

Der er flere forhold mellem en organisation og dens leverandører, der kan påvirke 

organisationens informationssikkerhed. Denne vejledning vil primært behandle 

leverandørstyring i relation til leverandører af it-drift, -produkter og -systemer. 

 

Der er forskellige måder at definere it-driftsleverance på, men i denne vejledning 

defineres det som det forhold, at en virksomhed eller en offentlig myndighed får 

varetaget hele eller dele af sin it-drift i en anden virksomhed, ved en anden offentlig 

myndighed eller i en veldefineret del af egen organisation. I vejledningen vil alle 

varianter blive kaldt outsourcing. 

 

Der kan være forskellige strategiske og operationelle årsager til, at en organisation 

ønsker at outsource sin it-drift. Det kan være for at koncentrere sig om 

organisationens kerneforretning, for at sikre de fornødne kompetencer til driften, for at 

frigøre ressourcer til andre formål eller noget helt andet. For mange offentlige 

myndigheder er det ofte en politisk beslutning, der ligger bag en outsourcing, f.eks. 

når en styrelse varetager driften for hele ministerområdet eller flere ministerier.  

 

I vejledningen vil den organisation, der outsourcer, blive benævnt kunden og den 

organisation, der varetager it-driften, blive benævnt leverandøren. Ofte vil de to parter 

indgå i en længere række af kunde/leverandørforhold, hvor også underleverandører 

kan være involveret. En sådan række kaldes også en supply chain. Supply chains er 

som regel vidt forgrenede, idet kunderne har flere leverandører, og leverandører har 

flere kunder. 
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I organisationer, hvor it-driften varetages af en intern it-afdeling, bør det overvejes, 

om de principper, der beskrives i vejledningen, også skal anvendes i tilrettelæggelsen 

af arbejdet med den interne leverandør. 

 

Læsevejledning 

Vejledningen er udarbejdet, så den kan anvendes ved igangsættelse af et nyt 

kunde/leverandør-forhold på området for outsourcing af it-drift.  

Hvis kunde og leverandør allerede har en aftale om it-drift, kan det være vanskeligt at 

ændre i det aftalegrundlag, der foreligger.   

 

Vejledningen kan i disse tilfælde danne rammerne for en fornyet dialog imellem kunde 

og leverandør, der kan føre til en forbedring af styringen med 

informationssikkerheden. 

 

Ethvert kunde/leverandørforhold gennemløber en række faser, og for hver fase er der 

særlige aspekter vedrørende informationssikkerhed, der skal adresseres. Vejledningen 

er struktureret i forhold til de faser, der vises i figur 1. 

 

Vejledningen indeholder en række forslag til krav, en kunde bør stille til sin leverandør, 

men parterne skal være opmærksomme på, at der på specifikke forretningsområder, i 

særlige sektorer og brancher, kan være visse krav til informationssikkerhed, der ikke 

berøres i denne vejledning. 

 

 

 

  

Figur 1.  

Faser i et kunde/leverandørforhold. 
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Analysefasen 

Når en organisation beslutter sig for at outsource hele eller dele af sin it-drift, er der 

en række forhold, der bør tages med i overvejelserne. Først bør kunden se på 

organisationens outsourcing-strategi, forretningsbehov, omfanget af det der 

planlægges outsourcet, forhold vedrørende kontrakter med andre leverandører samt 

eventuel regulering på området. 

 

Derefter skal der tages stilling til, hvilke informationssikkerheds-kompetencer der skal 

beholdes hos kunden, og hvilke der skal overføres til leverandøren. En del tekniske 

sikkerhedskompetencer kan kunden overveje at overføre til leverandøren, men kunden 

skal altid have for øje, at det kræver viden og erfaring at styre informations-

sikkerheden i et kunde/leverandørforhold. Det kræver typisk mere at styre en ekstern 

leverandør, end det kræver at styre en intern leverandør med organisationens egne 

medarbejdere. Det er altid kunden, der har ansvaret for organisationens egne 

informationer. 

Det skal også overvejes hvilke dele af organisationens it-drift, der skal outsources. 

Kunden kan have meget centrale eller følsomme systemer og informationer, som der 

ønskes fuld kontrol over. Derudover kan der være informationer, man af lovmæssige 

årsager skal behandle på en særlig måde.  

 

Den it-arkitektur og de datastrømme, kunden har, kan også have betydning for hvad 

og hvor meget, der med fordel kan outsources. Inden beslutningen om at outsource 

træffes, bør der gennemføres en analyse, der giver et klart billede af, hvordan it-

massen er sammensat, hvordan datastrømme løber og de indbyrdes afhængigheder. 

Analysen vil gøre det muligt at finde de segmenter, der kan outsources, og at beskrive 

dem over for leverandøren. 

 

Endelig skal kunden overveje, hvilke lag af teknologistakken man selv ønsker at styre, 

og hvad man vil overlade til leverandøren. Figur 2 illustrerer hvordan driftsopgaven 

kan variere i forhold til hvilke lag af teknologistakken, der outsources. 

 

Figur 2  

Kunden kan vælge at outsource hele eller dele af sin it-drift. Disse modeller kaldes 

også ofte for Infrastructure as a Service, Platform as a Service og Software as a 

Service. 
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Før en kunde går i gang med at outsource it, bør kunden fortage en risikovurdering af 

det forhold, at en leverandør varetager it-driften og dermed kan påvirke 

tilgængeligheden, integriteten og fortroligheden af kundens informationer. Kunden 

skal, hvis gængs praksis for informationssikkerhed følges, udarbejde en 

risikovurdering i forhold til forretningen, it-anvendelse og informationsbehandling. Når 

dele af it-driften er outsourcet, er der særlige områder, der skal tages højde for i 

risikovurderingen, herunder: 

 

 Væsentlige faktorer vedrørende leverandørens forhold. Leverandøren kan flytte 

til et andet land, skifte forretningsfokus, gå konkurs, blive opkøbt af en anden 

virksomhed osv. 

 Ved outsourcing er der dele af risikohåndteringen, der overlades til 

leverandøren. Det betyder, at viden om sårbarheder, som kunden skal bruge i 

egen risikovurdering, findes hos leverandøren. Kunden bør sikre sig at 

leverandøren løbende kan bidrage til risikovurderingsprocessen, for så vidt 

angår de dele de leverer, herunder hvilket beredskab der er etableret. 

 Ved outsourcing til ekstern leverandør kan angrebsflader for hackere blive 

større, fordi der er en øget risiko for, at der angribes gennem leverandørens 

andre kunder. 

 Leverandøren og leverandørens medarbejdere samt evt. underleverandører, 

som kunden ikke har ledelsesretten over, får adgang til kundens data. 

 Leverandøren får kendskab til kundens it-infrastruktur, processer (ikke kun it-

processer), godkendelsesprocedurer m.m. 

 Leverandørens villighed til at udlevere revisionserklæringer samt kundens 

mulighed for at føre tilsyn hos leverandøren kan være begrænset. 

 Udfordringer ved ophør af samarbejdet med leverandøren i forhold til bl.a. at 

sikre, at kundens data verificerbart slettes hos leverandøren. 

Lovkrav og anden regulering kan også have indflydelse på, hvad og hvor it-drift kan 

outsources, navnlig skal forhold vedrørende persondata, tredje parts 

ophavsrettigheder, eksportkontrol og regnskabsaflæggelse tages med. 

 

Når kunden har afdækket hvilke risici en outsourcing afstedkommer, skal der 

udarbejdes en plan for, hvordan de enkelte risici kan håndteres. En del af den 

risikohåndtering, kunden hidtil har varetaget, vil overgå til leverandøren, men der vil 

stadig være områder, kunden selv skal varetage. Denne opgavefordeling skal 

overvejes, inden valget om, hvad og hvordan der outsources træffes. 

 

Det er vigtigt at pointere, at det altid er kunden, der har ansvaret for organisationens 

informationer samt deres beskyttelse. Derfor skal kunden sikre sig, at de har de 

fornødne kompetencer i relation til informationssikkerhed, at de har en 

sikkerhedsorganisation, og at indsatsen i forhold til medarbejdernes 

sikkerhedsforståelse stadig er nødvendig. 
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Leverandørvalg 

Det er ikke altid, at en kunde selv kan vælge leverandør. En del offentlige 

myndigheder er pålagt en leverandør, ofte en anden offentlig myndighed. I private 

virksomheder forventes det ofte, at forskellige forretningsområder anvender samme it-

leverandør.  

 

I alle tilfælde bør kunden udarbejde en sikkerhedskravspecifikation, så leverandøren 

kender de forventninger, der stilles, også selvom det er en aftale, der allerede er 

indgået. Ved outsourcing vil der ske ændringer i kundens arbejde med 

informationssikkerhed, og disse ændringer skal adresseres.  

 

For kunder, der selv har mulighed for at vælge leverandør, er der forhold vedrørende 

potentielle leverandører, der skal undersøges, ligesom der skal udarbejdes en 

kravspecifikation. Det kan være formålstjenligt at samle alle sikkerhedskrav i en 

egentlig sikkerhedskravspecifikation. 

 

De forhold, kunden bør medtage i udvælgelseskriterierne, er: 

 

 Leverandørens evne til at levere den ønskede ydelse. 

 Leverandørens evne til at leve op til de stillede sikkerhedskrav. 

 Leverandørens modenhed i relation til sikkerhed, bedømt ud fra svar på 

kravene. 

 Accept af overgangsforhold, hvis der tidligere har været en anden leverandør.  

 I hvor høj grad leverandøren er villig til at lade sig revidere/efterse. 

 Accept af ophørsbestemmelser. 

 Leverandørens økonomiske styrke. 

 Kundens betydning for leverandøren – om kunden er en lille kunde eller en 

strategisk vigtig kunde for leverandøren. 

 

Leverandørens geografiske placering kan også have betydning. Der kan være 

forskellige juridiske forhold for kunde og leverandør, der skal tages højde for, hvis 

outsourcing sker til udlandet. Det bør sikres, at de juridiske forhold leverandøren er 

underlagt, ikke er i modstrid med det, kunden ønsker, og det der står i aftalen. I nogle 

dele af verden kan lokal lovgivning f.eks. myndigheders adgang til data, 

kriminalitetsrate, politiske forhold og kulturelle forskelle have betydning for 

sikkerheden i kundens it-drift. 

Hvis opgaven skal i udbud, er der en række forhold, der skal tages i betragtning. I 

udbudsretten er der flere krav til, hvorledes et udbud skal udformes. Derudover skal 

det sikres, at leverandørerne bibringes den nødvendige viden om opgaven for at kunne 

give et konkurrencedygtigt tilbud. Kunden bør derfor altid inddrage juridiske 

kompetencer i udbudsfasen. 

 

Når en kunde stiller informationssikkerhedskrav til en leverandør, skal det nøje 

overvejes i hvilken detaljeringsgrad, det skal ske. Ofte vil det være fordelagtigt at 

stille krav, der i højere grad udtrykker ønske om en effekt frem for konkrete krav til, 

hvordan effekten skal opnås. Således er et krav om, at der er etableret en patch 

managementproces, ikke et udtryk for, at kunden ønsker, at der er en proces for 
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processens skyld, men et udtryk for, at kunden ønsker, at systemerne til stadighed er 

opdaterede. Leverandører er ofte bedre i stand til at designe 

sikkerhedsforanstaltninger – både tekniske og processuelle – i egen organisation, end 

kunden er. 

 

Der er set eksempler på, at kunder stiller meget konkrete krav til leverandøren om, 

hvordan noget skal løses, uanset at leverandøren ser andre og måske bedre måder at 

løse opgaven på. Med andre ord skal kunden stille præcise krav til ”hvad” fremfor 

”hvordan”, og hvis leverandøren kan dokumentere, at det ønske vil kunne opfyldes, vil 

det i de fleste tilfælde være formålstjenligt fremfor som kunde at holde fast i et 

præcist krav om hvordan noget løses. Der vil dog i mange situationer være behov for 

at stille helt specifikke krav til sikkerhedsforanstaltninger som følge af specifikke 

ønsker fra kundens side, reguleringer, branchestandarder el. lign. 

 

Mange af de mål for informationssikkerhed kunden har, kan være opfyldt som følge af 

leverandørens informationssikkerhedspolitikker og procedurer. Det vil ofte være en 

fordel, hvis leverandøren kan leve op til kundens sikkerhedsmål via leverandørens 

egen risikohåndtering, da leverandøren så ikke skal forholde sig til forskellige 

risikohåndteringer fra forskellige kunder med deraf øgede risici for fejl. 

 

Økonomi er som regel en væsentlig parameter, når der skal vælges leverandør. I 

forhold til sikkerhed bør det vurderes, om de sikkerhedsforanstaltninger, leverandøren 

forpligter sig til at levere, står i et rimeligt og realistisk forhold til prisen. Nogle 

leverandører vil måske slække på sikkerhedsforanstaltningerne for at kunne give et 

bedre bud på prisen. Det kan være en fordel at stille krav om, at prisen på 

sikkerhedsleverancen specificeres i udbud og kontrakt, således at leverandøren har et 

økonomisk incitament til at levere det aftalte sikkerhedsniveau. 

 

Bilag 1 indeholder en række områder, som kunden bør overveje at stille krav til over 

for leverandøren.  
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Aftalen 

Når kunden har valgt eller er blevet pålagt en leverandør, skal der udarbejdes et 

aftalegrundlag, der sikrer, at begge parter kender deres ansvar og opgaver i styringen 

af informationssikkerheden.  

Ofte har en leverandør en standardaftale med et aftaleretligt grundlag. Ved 

udarbejdelse af aftalegrundlaget skal parterne være opmærksomme på, at det er 

denne aftale, der fremadrettet regulerer den sikkerhed, leverandøren er forpligtet til at 

levere. Der skal desuden være fokus på, hvordan resten af det aftaleretlige grundlag 

harmonerer med kravene til informationssikkerhed.  

 

Det anbefales, at der i aftalen etableres en formaliseret proces for håndtering af 

dialogen mellem kunden og leverandøren. Processen skal fastlægge både den daglige 

dialog og kommunikationsprocessen i tilfælde af, at der opstår utilsigtede hændelser i 

form af f.eks. et cyberangreb eller en egentlig beredskabssituation.  

 

Det anbefales, at kunden nøje overvejer, hvilke styringsmuligheder der skal aftales i 

forhold til tilpasning af sikkerheden i leverancen. Forhold hos både kunden og 

leverandøren kan løbende ændre sig, ligesom trusselsbilledet også er foranderligt. 

Derfor skal aftalen rumme muligheder for løbende at kunne justere sikkerheden og 

evt. betaling inden for rammerne af aftalen. 

 

Aftalen skal indeholde de sikkerhedskrav, der blev stillet i udbudsmaterialet samt 

eventuelle ændringer som følge af leverandørens tilbud. Det skal være klart, hvilke 

sikkerhedskrav leverandøren skal leve op til. Aftalen skal også beskrive de metoder, 

der gennem aftalens faser vil blive anvendt til at sikre, at leverandøren lever op til de 

fastsatte krav.  

 

Aftalen bør som minimum forholde sig til følgende forhold af 

informationssikkerhedsmæssig karakter:  

 

 Kundens og leverandørens roller og ansvar vedrørende informationssikkerhed. 

 Behov for gensidig hemmeligholdelse. 

 Bestemmelser om håndtering af informationssikkerheden i overgang fra 

tidligere leverandør. 

 Bestemmelser om hvordan overholdelse af kravene i kontrakten og andre 

regler (compliance) monitoreres. 

 Den valgte rapporterings indhold og form f.eks. i forhold til mødestruktur og 

frekvens, online dashboards, skriftlige rapporter, erklæringer. 

 Informationssikkerhedsmæssig ændringsstyring. 

 Hændelseshåndtering og beredskab. 

 Hvilken part der har kompetence til at lukke services, kommunikationslinjer, 

systemer m.m.  

 Procedure for afprøvning af beredskabsplaner. 

 Håndtering af underleverandører. 

 Hvorvidt der skal udarbejdes en databehandleraftale mellem kunden og 

leverandøren. 

 Ophavsretlige problemstillinger. 
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 Kundens ret til at foretage revision og gennemføre sikkerhedstests enten af 

kunden selv eller ved involvering af tredjepart.  

 Parternes mulighed for at inddrage tredjepart til støtte også i forbindelse med 

ophør af aftalen. 

 Regulering af leverandørens forpligtelser til at samarbejde med kundens andre 

leverandører. 

 Konkrete bestemmelser, der tager højde for et eventuelt salg eller ophør af 

leverandørens virksomhed, herunder forhold vedrørende underleverandører. 

 Konsekvensen ved misligholdelse af sikkerhedskrav skal kunne medføre, at 

aftalen kan opsiges. Det kan både være omkostningstungt og risikofyldt at 

skifte leverandør. 

 Bod som følge af misligholdelse af sikkerhedskravene/reglerne. Bod bør stå i et 

retvisende forhold til det tab, kunden lider. 

 Afvikling af kunde/leverandørforholdet, når dette ophører. Se afsnittet om 

Afslutning af leverandørforholdet. 

 

Med hensyn til hændelseshåndtering bør det overvejes, om princippet om ”udbedre 

først – afklare senere” kan anvendes. Princippet indebærer, at leverandøren håndterer 

hændelsen straks, og at diskussionen vedr. omkostningsdækningen tages senere. 

Opgaver og ansvar skal være klart placeret. I tilfælde af en hændelse skal der ofte 

handles hurtigt, og der er derfor ikke tid til at afklare opgaver og ansvar.  
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Styring 

Når aftalen er underskrevet, og samarbejdet går i gang, bør kunden monitorere 

leverandørens leverance på sikkerhedsområdet, og leverandøren er forpligtet til at 

levere det i aftalen fastsatte input til denne monitorering. Monitoreringen har udover 

at sikre, at det aftalte bliver leveret, også til formål at identificere 

forbedringsmuligheder. 

Det bør sikres, at alle relevante parter hos kunden og leverandøren er bekendt med 

kontrakten, så parterne kender forpligtelser og begrænsninger som følge af aftalen. 

 

Sikkerhed skal være en integreret del af kontraktstyringen. Der bør udpeges en 

dedikeret ansvarlig for sikkerhedsserviceleverance hos både kunde og leverandør. 

Hvor flere kunder anvender samme leverandør og service, kan det overvejes at 

etablere et ”it-serviceudvalg”, der varetager kontakten til leverandøren for gruppen af 

kunder. Et it-serviceudvalg kan sammensættes af en forretningsansvarlig udvalgt 

blandt kunderne, en it-ansvarlig fra leverandørsiden samt eventuelt 

forretningsansvarlige fra nogle af de andre kunder. Det vil formalisere samarbejdet og 

være med til at sikre, at alle kunders sikkerhedsinteresser varetages i fælles forståelse 

og efter et princip om, at sikkerhedsniveauet skal ramme højeste fællesnævner. 

 

Den aftalte mødestuktur skal formaliseres, og der skal afsættes den fornødne tid hos 

parterne til mødeforberedelse og efterbehandling. Det er vigtigt at tage referat ved 

væsentlige møder, og at referater bliver godkendt af alle mødeparter. 

 

Rapportering skal gennemføres i henhold til aftalen, og der skal afsættes den fornødne 

tid hos parterne til udarbejdelse og gennemgang af rapporter. 

 

Outsourcing af it-drift fritager ikke kunden for selv at arbejde med 

informationssikkerheden i egen organisation. Der skal løbende gennemføres 

risikovurderinger for at afdække, om sikkerhedsforhold skal justeres som følge af 

ændringer i de risici, der relaterer sig til kunde/leverandør-forholdet eller til ændringer 

i risici hos kunden. På baggrund af vurderingen aftales handleplaner for 

risikohåndtering, og kunden skal efterfølgende monitorere, at planerne realiseres. 

 

Kunden og leverandøren skal i arbejdet med risikovurderinger være opmærksomme 

på, hvilke roller de hver især har, og hvad de skal bidrage med. Kunden skal som led i 

risikostyringen tage stilling til de forretningsmæssige konsekvenser, der kan opstå som 

følge af tab af fortrolighed, integritet eller tilgængelighed af deres informationer. Det 

er også kunden, der skal tage stilling til, hvilke risici der kan accepteres, og hvor 

mange ressourcer, der skal anvendes til at imødegå de risici, der ikke kan accepteres.  

Leverandøren derimod skal bidrage til vurderingen af sandsynligheden for og de 

tekniske konsekvenser af, at sikkerhedshændelser indtræder, og at en risiko 

manifesterer sig. Det er leverandøren, der kender de sårbarheder, der er i leverancen 

ud fra kendskab til den anvendte teknik og de implementerede 

sikkerhedsforanstaltninger. 
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I forbindelse med kundens udarbejdelse af den forretningsmæssige it-risikovurdering, 

skal de indhente bidrag fra it-leverandøren på baggrund af leverandørens 

risikovurdering i forhold til de aftalte leverancer, herunder systemspecifikke 

risikovurderinger. 

 

 

Kunden skal være opmærksom på andre forhold, der kan påvirke 

informationssikkerheden i leverancen, som ikke dækkes af parternes almindelige 

ændringsstyring. Det kan være ændringer i følgende forhold: 

 

 Leverandørens forretningsmål, strategi, mission eller omgivelser. 

 Leverandørens økonomiske forhold. 

Risikovurdering 

 

 

 

 

Leverandøren skal bidrage til kundens risikovurdering ved at 

levere risikovurderinger for de ydelser kunden anvender. 

Leverandøren skal på sin side gennemføre risikovurdering for 

egen forretning med input fra underleverandører. 
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 Leverandørens ejerforhold, sammenlægninger el.lign. 

 Leverandørens fysiske og geografiske placering. 

 Leverandørens brug af underleverandører. 

 Leverandørens informationssikkerhed generelt, dvs. sikkerhedsforhold, der 

ikke direkte berører kunden, men som indikerer ændringer i leverandørens 

tilgang til sikkerhed. 

 Leverandørens evne til at agere i tilfælde af sikkerhedshændelser. 

 Love, reguleringer eller kontraktlige forhold, som kunden er underlagt. 

 Udskiftning af personale hos leverandøren. 

 Ændringer hos kunden, der ikke afstedkommer en ændringsanmodning, men 

alligevel har betydning for sikkerheden, f.eks. ændring i kundens risikobillede 

Det er vigtigt med hurtig opfølgning på ændringer i ovennævnte forhold og afvigelser 

fra de aftalte krav til informationssikkerhed i overensstemmelse med aftalen. 
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Afslutning af leverandørforholdet 

Når aftalen om it-drift eller andre it-services ophører, skal kundens 

informationssikkerhed bevares igennem hele afslutningsfasen, hvad enten driften 

overdrages til en anden leverandør, eller den hjemtages. Derfor skal der i aftalen 

defineres, hvilke forpligtelser og fortsatte servicemål leverandøren har i tilfælde af, at 

aftalen frivilligt eller som følge af tvister opsiges. Der skal udarbejdes en plan for, 

hvordan det aftalte niveau for informationssikkerheden bevares i afviklingsforløbet. 

Som minimum skal planen indeholde de sikkerhedsforanstaltninger, der skal være til 

stede hos parterne, hvis driften skal føres tilbage til kunden eller overføres til en anden 

leverandør.  

 

Det skal defineres, hvilke informationer og andre af kundens aktiver (dokumentation, 

computere m.m.) der skal leveres tilbage til kunden, tilintetgøres eller sendes videre til 

en anden leverandør, og hvordan dette skal ske (format, fuldstændighed m.m.). 

Informationer, der er genereret hos leverandøren i aftaleperioden, skal leveres tilbage 

til kunden, eller der skal indgås aftale om fortsat opbevaring hos leverandøren. Det 

kan f.eks. være logfiler til mulige, fremtidige undersøgelser af hændelser, der er sket i 

aftaleperioden. Det skal aftales, hvor længe der skal kunne overføres viden fra 

leverandøren til kunden eller til anden leverandør i denne forbindelse.  

 

Endelig skal det understreges, at aftale om tavshedspligt også skal gælde for begge 

parter efter aftaleophør. 

 

 

 

 

 

 

  



 

15 

Videre læsning 

Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen: Anbefalinger til styrkelse af 

sikkerheden i statens outsourcede it-drift, 2014 

 

Center for Cybersikkerhed: Logning – en del af et godt cyberforsvar, 2016 

 

Center for Cybersikkerhed: Undersøgelsesrapport, Outsourcing – hvem har ansvaret?, 

2017 

 

Dansk IT, Certificerede it advokater, It-Branchen: Standardkontrakten, 2017 

https://dit.dk/DANSKITmener/Nyheder/Standardaftale-for-it-drift 

 

Dansk IT: Sikkerhed ved it-outsourcing, 2012 

 

Digitaliseringsstyrelsen: Klausuler til informationssikkerhed, 2016 

http://www.digst.dk/Styring/Standardkontrakter/Klausuler-til-informationssikkerhed 

 

ISO/IEC 27036-1:2014 Informationssikkerhed – Sikkerhedsteknikker – 

Informationssikkerhed for leverandørrelationer – Del 1: Oversigt og begreber 

 

ISO/IEC 27036-2:2014 Informationssikkerhed – Sikkerhedsteknikker – 

Informationssikkerhed for leverandørrelationer – Del 2: Krav 

 

  



 

16 

Bilag 1 

De nedenfor listede krav skal betragtes som input til arbejdet med outsourcing og 

aftalegrundlag.   

 

Det er op til den enkelte kunde at definere de områder, hvor der skal stilles krav til 

leverandøren. Selve formuleringerne skal tilpasses den aktuelle kunde og situation. 

Flere af de listede krav, kan være opfyldt som følge af leverandørens egne 

informationssikkerhedspolitikker. 

 

Ledelsesforankring og informationssikkerhedsstyring  

Leverandøren skal redegøre for styringen af informationssikkerhed med udgangspunkt 

i en ledelsesforankret politik på området.  

 

Leverandøren skal redegøre for, hvilke internationalt anerkendte standarder der 

anvendes i arbejdet med informationssikkerhed. 

 

Leverandøren skal redegøre for metodik anvendt ved gennemførelse af vurdering af 

informationssikkerhedsrisici.  

 

Leverandøren skal redegøre for, hvordan det sikres, at der er funktionsadskillelse 

mellem de personer, der bestiller en opgave/ændring, de der godkender, og de der 

udfører opgaven/ændringen. 

 

Leverandøren skal redegøre for, hvordan de vil rapportere på overholdelsen af egne 

politikker og kundens krav. 

 

Leverandøren skal endvidere redegøre for overholdelse af lovgivningsmæssige krav, 

der er stillet til dem. 

 

Personel 

Leverandøren skal redegøre for, hvordan de sikrer sig, at de tilstrækkelige 

kompetencer er til stede hos de medarbejdere, der skal stå for drift og vedligeholdelse 

af kundens systemer. 

 

Leverandøren skal redegøre for sikring mod insidertruslen. 

 

Leverandøren skal dokumentere, at relevante medarbejdere er sikkerhedsgodkendt, 

hvis dette er en del af aftalen.  

 

Styring af aktiver 

Leverandøren skal redegøre for, at der er fuldt overblik over, hvor kundens 

informationer befinder sig.  

 



 

17 

Leverandøren skal redegøre for, hvordan det sikres, at midlertidigt lagrede data i 

f.eks. printfiler, slettes, når formålet med lagringen ikke længere er til stede. 

 

Leverandøren skal understøtte kundens klassifikationssystem, hvis der er behov for en 

differentieret sikkerhed for informationer ved leverandøren.  

 

Leverandøren skal redegøre for, hvordan vedkommende sikrer sig, at bestemmelserne 

i Europaparlamentets og Rådets generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) om 

personoplysninger overholdes. 

 

Adgangskontrol 

Leverandøren skal redegøre for sin politik for adgangsstyring og for, hvordan den 

håndhæves. Politikken skal være standardiseret på tværs af alle systemer, der er 

relevante for leverancen, og afvigelser skal rapporteres og vurderes jævnligt med 

henblik på justering af politikken. Politikken skal fastsætte hvordan og under hvilke 

omstændigheder, der kan tildeles almindelig brugeradgang samt privilegerede 

adgangsrettigheder.  

 

Leverandøren skal styre tildeling og anvendelse af privilegerede adgangsrettigheder 

for leverandørens medarbejdere. Med privilegerede adgangsrettigheder vil det være 

muligt at omgå system- eller applikationskontroller. Leverandøren har ansvaret for at 

administrere privilegerede adgangsrettigheder, herunder at formalisere anvendelsen af 

privilegerede adgangsrettigheder. Tildelingen af privilegerede adgangsrettigheder skal 

ske, så det er muligt at skelne mellem brugerkonti med privilegerede 

adgangsrettigheder og almindelige brugerkonti.  

 

Leverandøren skal med jævne mellemrum gennemgå brugernes adgangsrettigheder 

både hos kunde, leverandør og evt. tredjepart. Der skal af leverandøren foretages 

stikprøvevis opfølgning på tildelingen af privilegerede adgangsrettigheder. Der skal 

opbevares dokumentation for udførte opfølgninger. Her kan kunden skærpe kravet ved 

at definere frekvens for gennemgang og størrelse på stikprøver. 

 

Kryptografi 

Kunden bør overveje, om der skal stilles krav til kryptering af data i transmission og i 

hvile (lagring). 

 

Hvis der anvendes kryptering til transmission eller lagring af data, skal leverandøren 

kunne redegøre for de anvendte algoritmer og protokoller samt processerne for 

nøglegenerering og -håndtering. 

 

Fysisk sikkerhed 

Leverandøren skal redegøre for fysisk sikring af informationsbehandlingsfaciliteter mod 

uvedkommendes adgang samt uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger. 
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Driftsikkerhed 

Leverandøren skal redegøre for beskyttelse mod malware. 

 

Leverandøren skal redegøre for backup, herunder hvor lang tid den gemmes, samt 

hvordan det sikres, at kunden kan få sine backups slettet eller udleveret ved aftalens 

ophør.  

 

Leverandøren skal redegøre for logning, herunder hvad der logges, hvor længe loggen 

gemmes, og hvordan loggen kan tilgås, uden at det forstyrrer driften for andre kunder. 

Kunden bør også sikre sig, at de kan få den komplette log udleveret til undersøgelse 

ved tredjepart, hvis der eksempelvis er mistanke om sikkerhedsbrud.  

 

Leverandøren skal redegøre for håndtering af driftshændelser, herunder reaktionstiden 

i forhold til fejlrettelser. 

 

Leverandøren skal redegøre for styring af sårbarheder, herunder løbende analyse af 

leverancen i forhold til sårbarheder samt opfølgning på fundne sårbarheder.  

 

Leverandøren skal redegøre for patch management-processer for hardware, software, 

og netværkskomponenter, herunder applikationer, services, OS, servere, databaser, 

firmware og netværksudstyr.  

 

Leverandøren skal redegøre for serviceniveau for support. Kunden kan i denne 

forbindelse have særlige krav, der skal medtages i kravspecifikationen i relation til 

åbningstider, svartider, sprog, fremmøde hos kunden m.m. 

 

Netværkssikkerhed 

Leverandøren skal redegøre for sikringen af adskillelse mellem kundens informationer 

og services og andre kunders informationer og services. I efterforskningsmæssig 

sammenhæng kan det give juridiske udfordringer at undersøge computerudstyr, hvis 

det indeholder informationer fra andre organisationer. Evnen til at tage hurtige 

beslutninger om f.eks. lukning af netadgang hæmmes, hvis det også berører andre. 

 

Udvikling 

Leverandøren skal redegøre for modellen for sikker softwareudvikling, herunder 

anvendelsen af tredjeparters software. 

 

Supply chain 

Som beskrevet i indledningen er kunde/leverandørforholdet et led i en længere kæde 

af kunde/leverandørforhold. Det er derfor vigtigt, at kunden stiller krav til 

leverandørens styring af underleverandører. Kunden skal undersøge og få bekræftet, 

at leverandøren styrer informationssikkerheden i forhold til underleverandører på 

betryggende vis. 

 

Kunden kan med fordel bede leverandøren om at underskrive en erklæring om 

informationssikkerhed i forhold til underleverandører.  

Erklæringen bør som minimum forholde sig til følgende sikkerhedsområder: 
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 Styring af supply chain-sikkerhed og sikring af, at sikkerhedsregler overholdes, 

også hos underleverandører. 

 Roller og ansvar i styringen af underleverandører. 

 Fysisk sikkerhed hos underleverandører. 

 Personelsikkerhed hos underleverandører. 

 Support fra underleverandører. 

 Hændelseshåndtering. 

 Beredskab. 

 Underleverandørers styring af deres eventuelle underleverandører. 

 

Hændelseshåndtering 

Leverandøren skal rapportere sikkerhedshændelser eller mistanke om 

sikkerhedshændelser til kunden. Det skal aftales, hvor alvorlig en hændelsen skal 

være, for at der skal rapporteres, herunder hvilken tidsramme for rapportering der 

skal være. Kunden har også en forpligtelse til at rapportere relevante hændelser til 

leverandøren. 

Leverandøren skal redegøre for processer for opdagelse af hændelser og håndtering af 

dem. 

 

Leverandøren skal efter en hændelse levere en hændelsesrapport inkl. beskrivelse af 

foranstaltninger, der nedbringer risikoen for gentagelser. Dette kan evt. ske ved 

tredjepart. 

 

Beredskab 

Leverandøren skal redegøre for sit beredskab, herunder reaktionstid for behandling af 

kundehenvendelser i en beredskabssituation. Det kan være relevant, at der i aftalen 

fastsættes rammer for, hvornår aftalte sikkerhedsforanstaltninger kan afviges i 

forbindelse med beredskabssituationer. 

 

Revision og tilsyn 

Der kan stilles krav til typen og rækkevidden af revisionserklæringer, som 

leverandøren skal levere, hvor tit de skal leveres, og om de skal være udarbejdet af 

uvildig tredjepart eller af leverandørens interne revision. 

Kunden skal (til en hver tid) kunne stille på leverandørens adresser for selv eller ved 

tredjepart at føre tilsyn med leverandørens leverance til kunden. 
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