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Høringssvar vedrørende beretning nr. 3

Folketingets Retsudvalg har ved mail af 26. juni 2014 anmodet om KL’s 
bemærkninger til beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk 
arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for en bedre beskyttelse af 
personfølsomme oplysninger og et effektivt tilsyn med offentlige 
institutioner såvel som private virksomheders behandling af disse.

KL er enig i, at det til stadighed er nødvendigt og relevant at se på, hvordan 
vi bedst sikrer borgernes data. Den digitale udvikling går stærkt. Og det er 
vigtigt, at borgerne har tillid til, at deres personlige oplysninger ikke falder i 
hænderne på de forkerte. 

I forhold til arbejdsgruppens konkrete fokusområder skal KL gøre 
opmærksom på, at der er store problemer ved EU-Kommissionens forslag 
til forordning om databeskyttelse, som efter KL´s vurdering ikke i væsentlig 
grad vil øge sikkerheden omkring borgernes data, og som ikke tager højde 
for forskellene mellem den offentlige og den private sektors behandling af 
persondata. Samtidig spænder forordningsforslaget ben for udnyttelsen af 
de digitale muligheder til udvikling af den offentlige sektor med henblik på 
at kunne opretholde god service til borgerne. 

./. KL´s holdning til de nye regler er uddybet i vedlagte notat. 

KL finder, at vi allerede i dag har de nødvendige regler for beskyttelse af 
data. Udfordringen ligger i, hvordan vi i fællesskab sikrer reglerne overholdt 
– både via uddannelse, øget kontrol og ledelsesmæssigt fokus på 
datasikkerheden. KL vil derfor anbefale, at den nye arbejdsgruppe under 
Retsudvalget navnlig har fokus på, hvordan kendskabet til de allerede 
gældende regler for databeskyttelse generelt udbredes, bl.a. via en styrkelse 
og udvidelse af Datatilsynets opgaver.
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Det hedder i beretningen, at arbejdsgruppen vil inddrage tekniske og 
juridiske eksperter i arbejdsgruppens arbejde. KL anbefaler, at kredsen af 
eksperter der er tiltænkt at indgå i arbejdet udvides, og KL stiller sig gerne 
til rådighed for udvalgets arbejde. Der behandles dagligt mange 
personoplysninger i kommunerne, og KL og kommunerne har stort fokus 
på sikkerheden omkring disse data. KL finder det derfor hensigtsmæssigt 
for udvalget arbejde, at også KL inddrages i arbejdsgruppens arbejde, 
således at den kommunale viden og erfaring kommer til at indgå i 
arbejdsgruppens afdækning af området. 

Udover de tekniske og juridiske aspekter af sagen finder KL også, at det er 
afgørende, at der lægges vægt på såvel de økonomiske konsekvenser som de 
forvaltningsmæssige konsekvenser af implementering af arbejdsgruppens 
anbefalinger.
 

Med venlig hilsen

Pia Færch
Kontorchef


