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Kontrollutvalget

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato
14/00245-4 Andreas Brodahl 22.01.2014

Oppfølging av kommunestyres vedtak 30/1-2013

Kommunestyrets vedtak 30.01.2013:
Kommunestyret tar rapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift til orientering.
Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om
oppfølgingen innen seks måneder. Da skal også kostnadsberegning foreligge.

1. Oppgaven som sikringsansvarlig og IT-sjef bør ikke innehas av samme person.

Det er gjort endringer i dette, ved at Organisasjons og personal sjefen har overtatt
ansvaret som sikringsansvarlig.
Økonomiske konsekvenser: Arbeidstid som må omprioriteres fra andre oppgaver.

2. Fullverdig sikkerhetsrevisjon bør gjennomføres årlig.

Dette arbeidet er påbegynt, og vil fortsette nå når Org. og pers har overtatt ansvaret.
Økonomiske konsekvenser: Dette er arbeidet er tidkrevende og behovet for legge
oppfølgingsansvaret til en person er nødvending. Oppfølgingen av arbeidet i kommunen
vil være mellom 25 og 50% stilling. Dagens bemanning innen for stab og støtte tilsier ikke
at det kan bli prioritert i et så stort omfang.

3. Beredskapsplan for IT-avdelingen bør utarbeides.

Dette arbeidet er påbegynt, det er utarbeidet egne tekniske prosedyrer etter driftsstart.
Det er ikke kommet på plass hverken vakt ordning eller strømaggregat for kommunens
drifts sentral. Strømaggregatinvesteringen stoppet opp da det var knyttet til saken
angående rehabilitering av borggården. Denne saken er behandlet i to omganger.
Aggregat vil vurderes på nytt nå da det andre prosjektet ikke gjennomføres.
Skal kommunen ha en god beredskap, er det nødvendig at det er tilgjengelige ressurser
utenfor normal arbeidstiden. Se pkt 6.
Økonomiske konsekvenser: Strømaggregat var kostnadsberegnet til ca. 300.000,- for 4
år siden. Her venter en på plassering av aggregat og hvor stor del av rådhuset som skal
dekkes. Dette vil avklares i løpet av våren 2014.
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4. Rutine for jevnlig kontroll av gitte tilganger i kommunens fagsystemer.

Tilgangene til fagsystemene i kommunen er det systemansvarlig for de ulike systemene
som tildeler. I retningslinjene for systemansvarlige, ligger jevnlig kontroll av dette som en
del av arbeidsoppgavene. Når det gjelder IT systemene, gjennomfører IT en ekstra sjekk
hvert kvartal. Dette gjøres i tillegg til den fortløpende oppdateringen som skjer når ledere
melder ansatt ut av systemene.
Økonomiske konsekvenser: Tiden det tar for ansatte å gjøre disse manuelle sjekkene.
Det avhenger av størrelsen på fagsystemene. For IT avd. går det med ca. 1-2 dagsverk i
kvartalet i forhold til denne ekstra sjekken.

5. Skriftlige rutinebeskrivelser for bruk av manuelle systemer ved en IT driftsstans
bør utarbeides.

Dette er utarbeidet og rutinen blir fulgt opp ute på de aktuelle enhetene.
Økonomiske konsekvenser: Det går arbeidstid til å sørge for å holde de manuelle
systemene oppdatert.

6. Vaktordning utenom ordinær arbeidstid for IT avdelingen bør vurderes.

Dette er vurdert og ikke funnet plass til innenfor dagens økonomiske plan. Det har heller
ikke skjedd endringer i forhold til felles vaktordning for Follo kommunene. Kravene fra
AHUS og andre aktører gjør at en vaktordning må vurderes på nytt våren 2014.
Økonomiske konsekvenser: Avhengig av hvordan vaktordningen utformes og
forhandlingene med ansatte vil kostanden være et sted mellom kr 500.000 og 800.000
årlig.

7. Loggføring av opp-/nedetid på kommunens servere for å måle om man når
kravene satt i strategiplanen.

Arbeidet med revidering av IKT planen er i gang og denne saken vil bli fulgt opp i denne
forbindelse.
Økonomiske konsekvenser: Det må kjøpes inn programvare som kan automatisk kan
registrere dette. Årlige lisens kostander ligger på ca. 50.000,-

Med hilsen

Trine Christiansen
Rådmann Click here to enter text.

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Ås kommune- Service- og kommunikasjon
Vår ref.: 14/00245-4 Side 3 av 4



Ås kommune- Service- og kommunikasjon
Vår ref.:14/00245-4 Side 4 av 4

Mottaker Kontaktperson Adresse Sted
Kontrollutvalget


