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Justitsministeriet 

databeskyttelseskontoret@jm.dk 

KL's høringssvar til databeskyttelsesloven 

 

Ved mail af 7. juli 2017 har Justitsministeriet anmodet KL om at give 

eventuelle bemærkninger til udkast til databeskyttelsesloven.  

 

KL har gennemgået det fremsendt udkast til databeskyttelsesloven med 

fokus de emner, der har særlig betydning for kommunerne, og har målret-

tet kommenteringen til disse.  

 

Ny version af den danske "krigsregel", § 3, stk. 9 

 

Der er i lovforslaget stillet forslag om, at personoplysninger i nogle til-

fælde kun må opbevares i Danmark. Det kan reelt kan betyde, at offent-

lige myndigheder i mange tilfælde ikke kan anvende billigste leverandør 

og effektive og billige cloud-løsninger. KL finder, at der i stedet bør over-

vejes andre løsningsmodeller, der på samme vis kan sikre statens sikker-

hed. KL indgår gerne i drøftelser af alternative muligheder. 
 
Det er KL´s vurdering, at lovforslagets krav om, at personoplysninger der 
behandles i offentlige it-systemer i nogle tilfælde alene må opbevares i 
Danmark af hensyn til statens sikkerhed, giver flere problemer for kom-
munerne og ikke er en tidssvarende model for sikring af data.  
 
Først og fremmest vil kravet have økonomiske konsekvenser, da kommu-
nerne ikke vil kunne anvende billigere leverandører uden for landets 
grænser til opbevaring af data.  
 
Herudover vil bestemmelsen betyde, at kommunerne ikke vil kunne an-
vende cloud-løsninger til opbevaring af data, hvorfor bestemmelsen di-
rekte vil modarbejde intentionerne i den fællesoffentlige digitaliserings-
strategi 2016-2020, "Et stærkere og mere trygt digitalt samfund", hvor af 
det fremgår, at "Der vil de kommende år være fokus på at skabe mere 
konkurrence på markedet for offentlige it-løsninger og reducere myndig-
hedernes omkostninger til it-drift. Der skal derfor åbnes op og skabes 
klare rammebetingelser for, at myndighederne i højere grad kan benytte 
hele spektret af it-løsninger, herunder cloud computing. For de offentlige 
myndigheder vil bedre muligheder for brug af cloud computing på rele-
vante områder betyde, at de kan indkøbe standardiserede og fleksible it -
løsninger, der fx giver mulighed for hurtig op- og nedskalering af kapaci-
teten efter forbrug og behov. Det kan reducere kødannelse, når mange 
borgere på samme tid ønsker at logge ind på en given tjeneste. For myn-
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dighederne kan cloud computing på de rette områder og med blik for sik-
kerhedsmæssige hensyn dermed give en øget teknisk og forretnings-
mæssig fleksibilitet samt billigere og mere effektive it-løsninger." 
 
Hertil vurderer KL, at bestemmelsen ikke nødvendigvis vil have den øn-
skede effekt, eftersom personoplysningerne i de givne it-systemer ofte vil 
have karakter af grunddata, der anvendes – og dermed vil kunne tilgås – 
via mange andre offentlige, herunder kommunale, systemer.  
 
KL er derfor samlet set enig i betragtningerne i betænkningen om databe-
skyttelsesforordningen (nr. 1565), hvoraf det fremgår, at "Der er således 
sket en betydelig teknologisk udvikling siden vedtagelsen af persondata-
loven i 2000, hvorefter den fysiske driftsafvikling af et system inden for 
Danmarks grænser ikke nødvendigvis længere er en garanti for at sikre 
bortskaffelse eller tilintetgørelse i tilfælde af krig eller lignende forhold. 
Kravet om at sikre bortskaffelse eller tilintetgørelse af de oplysninger, der 
er indeholdt i registrene vil således måske kunne ske ved at anvende en 
anden sikkerhedsmodel." (s. 550).  

 

Viderebehandling/genanvendelse af data, § 5 

  

Der er i lovforslaget stillet forslag om, at offentlige myndigheders genan-

vendelse af personoplysninger kan ske ved, at den enkelte ressortmini-

ster på konkrete områder fastsætter regler om dette. KL finder, at denne 

model ikke med tilstrækkelig hastighed vil understøtte myndighedernes 

muligheder for at anvende teknologi og data til at udvikle den kommunale 

service og sikre borgerne bedre og lettere kontakt med myndighederne.  

KL mener, at der i stedet bør indsættes en generel, national hjemmel til 

offentlige myndigheders genanvendelse af personoplysninger i databe-

skyttelsesloven. 

 

De retlige rammer bør ikke spænde ben for kommunernes (og øvrige 

myndigheders) muligheder for at anvende teknologi og (gen)bruge data 

til at udvikle den kommunale service til gavn for borgerne. Det er et hen-

syn, som KL er enig med regeringen i, og som derfor er et væsentligt ind-

satsområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor der bl.a. er 

en målsætning om, at borgeren ikke skal bruge tid på at aflevere data til 

de offentlige myndigheder, som myndighederne allerede er i besiddelse 

af. 

 

I lovforslagets § 5, stk. 1 og 2, er databeskyttelsesforordningens regler 

for genanvendelse/viderebehandling af personoplysninger til nye formål  

gentaget. Herefter er udgangspunktet, at personoplysninger ikke må gen-

anvendes, såfremt de nye behandlinger af data er "uforenelige" med det 

oprindelige indsamlingsformål. I sit udgangspunkt er det ikke en retlig 

ramme, der understøtter genbrug af data. 

 

Efter stk. 2 åbnes der op for, at der lovligt vil kunne ske genanvendelse 

af én gang indsamlede oplysninger om borgerne til nye formål, såfremt 

formålene ud fra en konkret vurdering må anses at være forenelige med 

det oprindelige formål. For kommunerne vil det ikke skabe nogen effekti-

visering og bedre udnyttelse af data, såfremt hver enkelt genanvendelse 
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skal underkastes en konkret vurdering, den såkaldte "ikke-uforenelig-

hedstest". Effektiv genanvendelse af personoplysninger sker typisk  auto-

matisk via digitale løsninger, der udveksler allerede indsamlede data. 

 

I lovforslagets § 5, stk. 3, er muligheden i databeskyttelsesforordningens 

artikel 6, stk. 4, for at fastsætte national regulering, der tillader genanven-

delse af personoplysninger til formål, der er uforenelige med de oprinde-

lige indsamlingsformål, udnyttet. Dette finder KL finder positivt og nød-

vendigt. Imidlertid er bestemmelsen udformet som en delegationsbestem-

melse, hvorefter hver enkelt minister på hver deres ressortområde skal 

vurdere behovet for nærmere regler om genanvendelse af personoplys-

ninger. KL´s finder denne model tung og langsommelig i forhold til hur-

tigst muligt at sikre digitaliseringsklar lovgivning, der understøtter udnyt-

telse af de digitale muligheder.  

 

Samkøring i kontroløjemed  
 
KL ser med tilfredshed, at det med lovforslaget ikke længere vil være et 
krav, at samkøring af personoplysninger i kontroløjemed skal have sær-
skilt lovhjemmel. Dette vil betyde administrative lettelser for kommunerne 
set i sammenhæng med, at databeskyttelsesforordningen heller ikke stil-
ler krav om, at kommunerne skal indhente Datatilsynets tilladelse til sam-
køring i kontroløjemed, eller at der skal gives information til de registre-
rede, inden samkøringen foretages.  
 
KL er enig med Justitsministeriet i, at databeskyttelsesforordningens arti-
kel 5 og artikel 6, stk. 4, om principper for behandling af personoplysnin-
ger, herunder proportionalitetsprincippet og princippet om formålsbe-
grænsning, yder en tilstrækkelig stærk beskyttelse til de registrerede 
samtidig med, at forordningens sikrer rum for offentlige myndigheders 
saglige behov for at kunne samkøre personoplysninger i kontroløjemed.  

 

Behandling af følsomme oplysninger, § 7 

 

I forhold til lovforslagets § 7 ser KL med tilfredshed, at oplysninger om 

væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold ikke er medta-

get i bestemmelsen, men at disse oplysninger alene reguleres af databe-

skyttelsesforordningens artikel 6.  

 

KL ser endvidere med tilfredshed, at den nuværende § 13 i persondatalo-

ven ikke er opretholdt i lovforslaget, og vil gerne kvittere for denne regel-

forenkling.  

 

Behandling af følsomme oplysninger, § 7, stk. 2-3 

 

KL har med tilfredshed noteret sig, at Justitsministeriet i forslagets § 7, 

stk. 2, har udnyttet muligheden for at fastsætte en national regel i hen-

hold til forordningens artikel 9, stk. 2, litra b, som muliggør behandling af 

følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde den 

dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser og 

specifikke rettigheder. 

 

KL har ligeledes med tilfredshed noteret sig, at det af afsnit 2.3.3.3., side 

183, fremgår, at baggrunden for fastsættelsen af reglen i § 7, stk. 2, er en 
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tanke om, at det skal være muligt at behandle følsomme oplysninger i 

samme omfang som efter den nugældende persondatalov. 

 

I forlængelse heraf bemærkes, at KL tidligere har efterspurgt en afklaring 

af, hvad der ligger i artikel 9, stk. 2, litra b's krav om " fornødne garantier 

for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser ". KL har 

derfor med tilfredshed noteret sig, at der i afsnit 2.3.3.3., side 184-185, er 

anført en række eksempler på foranstaltninger, som den dataansvarlige 

kan iværksætte med henblik på at overholde artikel 9, stk. 2, litra b.  

 

Det bemærkes i øvrigt, at formuleringen af bemærkningerne til § 7, stk. 2, 

desværre kan give anledning til nogen forvirring om, hvilken type person-

oplysninger bestemmelsen i § 7, stk. 2, omfatter. Bestemmelsen er for-

muleret sådan, at den omfatter alle typer følsomme oplysninger omfattet 

af forordningens artikel 9, stk. 1. Bemærkningerne side 265, midt, er 

imidlertid formuleret sådan, at man kunne forledes til at tro, at bestem-

melsen i § 7, stk. 2, kun omfatter oplysninger om fagforeningsmæssige 

tilhørsforhold. KL skal opfordre til, at denne uklarhed rettes op.  

 

KL har i øvrigt noteret sig, at Justitsministeriet ikke har ønsket fuldt ud at 

udnytte muligheden for at indføre nationale regler i henhold til forordnin-

gens artikel 9, stk. 2, litra h, idet bl.a. "arbejdsmedicin til vurdering af ar-

bejdstagerens erhvervsevne" ikke er omfattet af forslagets § 7, stk. 3. KL 

har dog samtidig noteret sig, at det i bemærkningerne til § 7, side 266, er 

anført, at det kan være vanskeligt på forhånd fuldstændigt at forudse be-

hovet for at kunne behandle personoplysninger omfattet af forordningens 

artikel 9, stk. 1, og at der i stk. 5 derfor foreslås indført en bemyndigelse 

for vedkommende minister til – efter forhandling med justitsministeren og 

inden for forordningens rammer - at fastsætte yderligere regler om lovlig 

behandling af personoplysninger omfattet af artikel 9, stk. 1.  

 

Strafbare forhold, § 8 

 

Den danske særregel i den nuværende persondatalovs § 8 foreslås op-

retholdt i forslag til databeskyttelseslovens § 8 for så vidt angår oplysnin-

ger om strafbare forhold. Af hensyn til regelforenkling og minimering af 

de administrative byrder er det KL's opfattelse, at § 8 i forslag til databe-

skyttelsesloven bør udgå. De øvrige behandlingsbestemmelser i databe-

skyttelsesforordningen og forslag til databeskyttelsesloven findes at være 

tilstrækkelige i forbindelse med behandling af strafbare forhold.  

 

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 10, 1. pkt., at behand-

lingsgrundlaget for oplysninger om strafbare forhold for offentlige myndig-

heder er artikel 6, stk. 1, om almindelige personoplysninger.  

 

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget afsnit 

2.3.4.2., at det antages, at den danske særregel i persondatalovens § 8 

kan opretholdes på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

stk. 1, litra e, jf. artikel 6, stk. 2 og 3. 

 

Der er således ikke i databeskyttelsesforordningen en forpligtelse til at vi-

dereføre den danske særregel i den nuværende persondatalovs § 8. 
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Det er KL's opfattelse, at behandlingsreglen i den nuværende personda-

talovs § 8 i praksis har givet anledning til fortolkningstvivl og opfattes 

som en yderligere kompleksitet i sagsbehandlingen.  

 

Anvendelse af statistikdata, § 10 

 

Lovforslaget gør det ikke muligt for kommunerne at genanvende de op-

lysninger om borgerne, som eventuelt afdækkes ved statistik.  Anven-

delse af statistik er for kommunerne et vigtigt element i at kunne tilbyde 

den bedst mulige service og hjælp til borgerne. KL finder derfor, at der i 

databeskyttelsesloven bør etableres mulighed for dette – på samme 

måde som det i lovforslaget foreslås muligt på sundhedsområdet. 

 

Kommunerne anvender i høj grad statistik med henblik på at kunne le-

vere den bedst mulige service og hjælp til borgerne. Når kommunerne 

udarbejder statistik på baggrund af oplysninger om borgere,  kan det bl.a. 

være for at søge at afdække, om der er borgere, der kan have brug for 

anden eller yderligere hjælp. Kommunerne har derfor et ønske om at 

kunne anvende disse oplysninger om borgerne til at træffe nye foranstalt-

ninger eller afgørelser vedrørende bestemte personer med henblik på at 

give disse borgere en bedre hjælp eller service. 

 

Formålsbegrænsningen i den foreslåede § 10, stk. 2, gør imidlertid ikke 

denne anvendelse af oplysningerne mulig. KL vil derfor foreslå, at etable-

res en særskilt undtagelse fra formålsbegrænsningen for det kommunale 

område tilsvarende forslagets stk. 5, der er rettet specifikt mod sund-

hedsområdet.  

 

Det er KL´s vurdering, at de hensyn, der ligger til grund for stk. 5 – vare-

tagelsen af registreredes vitale interesser – også gør sig gældende for 

kommunernes ydelse af hjælp til borgerne. Kommunerne vil på baggrund 

af statistik om leverede ydelser kunne blive opmærksomme på ikke tidli-

gere erfarede fysiske, psykiske eller sociale problemer hos enkelte bor-

gere, som kræver valg af ny eller yderligere skræddersyet hjælp til de på-

gældende borgere. 

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesfor-

hold, § 12 

 

KL har tidligere anmodet om, at Justitsministeriet udarbejder en vejled-

ning om behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelses-

forhold. KL fastholder ønsket om en sådan vejledning, der kan bidrage 

med en enkel og samlet fremstilling af retsstillingen på ansættelsesområ-

det, og påpeger, at der er behov for, at vejledningen udarbejdes forud for 

forordningens ikrafttræden den 25. maj 2018 og meget gerne inden de-

cember 2017, hvor der er kravsudveksling i forbindelse med overens-

komstfornyelse på det kommunale område, som omfatter ca. 500.000 

ansatte. 

 

Det er i afsnit 2.3.8.3, side 196, anført, at arbejdsgivere i det offentlige 

ikke længere efter den 25. maj 2018, hvorfra forordningen skal anvendes, 

kan benytte sig af "interesseafvejningsreglen" i forordningens artikel 6, 

stk. 1, litra f. Denne bestemmelse svarer til persondatalovens § 6, stk. 1, 
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nr. 7, som hidtil i vidt omfang har været anvendt som behandlingshjem-

mel af offentlige (og private) arbejdsgivere.  

 

KL er særligt i lyset heraf tilfredse med, at Justitsministeriet med lov-

forslagets § 12 har foreslået en supplerende hjemmelsbestemmelse, der 

har til hensigt at bringe fuldstændig sikkerhed for, at der på det offentlige 

(og private) arbejdsmarked lovligt kan behandles personoplysninger før, 

under og efter ansættelsesforholdet i samme omfang som hidtil, jf. be-

mærkningerne til § 12, side 275. Ifølge afsnit 2.3.8.3, side 196, kan der 

således efter forslagets § 12 behandles personoplysninger på baggrund 

af kollektive overenskomster, både hvor overenskomsten foreskriver en 

pligt til behandlingen, og hvor overenskomsten giver mulighed for eller 

forudsætter behandling af personoplysninger. 

 

KL er ligeledes tilfredse med, at det både i bemærkningerne til § 12, side 

275, og i betænkningen side 140 er understreget, at offentlige myndighe-

der fremover må kunne anvende artikel 6, stk. 1, litra e, som behand-

lingshjemmel, når de behandler personoplysninger som arbejdsgiver. KL 

skal dog opfordre til, at der i lovbemærkningerne anføres eksempler på, 

hvornår artikel 6, stk. 1, litra e, kan tænkes anvendt af offentlige arbejds-

givere. Der tænkes her særligt på behandlinger, hvor man tidligere ville 

have anvendt "interessevejningsreglen" i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 

7, som hjemmel, og som ikke er omfattet af den foreslåede bestemmelse 

i lovforslagets § 12, dvs. behandlinger som ikke er fastlagt i eller udsprin-

ger af anden lovgivning eller kollektive overenskomster. Det kunne fx 

være offentliggørelse af arbejdsrelaterede medarbejderoplysninger på 

hjemmesider, anvendelse af medarbejderfotos i en intern telefonbog, ori-

entering af øvrige medarbejdere på arbejdspladsen om at en medarbej-

der er fratrådt, eller anvendelse af en medarbejders mailadresse i en vis 

periode efter medarbejderens fratræden.  

 

I forlængelse heraf skal KL også opfordre til, at der i bemærkningerne til 

lovforslagets § 12, stk. 2, side 276, anføres eksempler på, hvilke behand-

linger der tænkes omfattet af denne bestemmelse.  

 

KL har tidligere efterspurgt afklaring af, om samtykke fremadrettet kan 

anvendes som grundlag for behandling af personoplysninger i forbindelse 

med ansættelsesforhold. KL er derfor tilfreds med, at det med lovforsla-

gets § 12, stk. 3, er slået fast, at samtykke også kan anvendes som be-

handlingsgrundlag før, under og efter ansættelse. KL skal dog opfordre 

til, at der i bemærkningerne til bestemmelsen anføres noget uddybende 

vedrørende bestemmelsens henvisning til forordningens artikel 7, herun-

der særligt artikel 7, stk. 4. KL henleder i den forbindelse opmærksomhe-

den på, at Artikel 29-gruppen den 8. juni 2017 har udsendt en udtalelse 

(2/2017) om bl.a. muligheden for at anvende samtykke som behandlings-

grundlag i ansættelsesforhold. Artikel 29-gruppen konkluderer i 

udtalelsen bl.a. følgende (afsnit 6.2, side 23): "Employees are almost 

never in a position to freely give, refuse or revoke consent, given the de-

pendency that results from the employer/employee relationship. Given 

the imbalance of power, employees can only give free concent in excep-

tional circumstances, when no consequences at all are connected to ac-

ceptance or rejection of an offer." Artikel 29-gruppens fortolkning er såle-
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des mere snæver end § 12, stk. 3, i lovforslaget. Det skaber en uhen-

sigtsmæssig usikkerhed om muligheden for at bruge den foreslåede 

hjemmel i lovforslagets § 12, stk. 3, om anvendelse af samtykke i ansæt-

telsesforhold.  

 

Det fremgår af afsnit 2.3.8.3, side 197, at den foreslåede bestemmelse i 

§ 12 har sin baggrund i forordningens artikel 88, og at der ikke er tvivl 

om, at der kan fastsættes nationale behandlingsregler i love og kollektive 

overenskomster for så vidt angår behandling af alle typer oplysninger – 

under overholdelse af kravene til sådan national lovgivning i fx artikel 9, 

stk. 2, og artikel 88, stk. 2. Det er også anført, at de kollektive overens-

komster, der danner baggrund for behandling efter lovforslagets § 12, 

skal leve op til kravene hertil efter artikel 88, stk. 2.  

 

Forordningens artikel 9, stk. 2, litra b, og artikel 88, stk. 2, stiller krav om 

henholdsvis "fornødne garantier for den registreredes grundlæggende 

rettigheder og interesser" og "passende og specifikke foranstaltninger til 

beskyttelse af den registreredes menneskelige værdighed, legitime inte-

resser og grundlæggende rettigheder". KL opfordrer til, at indholdet af 

disse krav beskrives nærmere i lovforslagets bemærkninger til § 12, så-

dan som det også er sket for så vidt angår lovforslagets § 7, stk. 2, som 

bygger på forordningens artikel 9, stk. 2, litra b (afsnit 2.3.3.3., side 184-

185). 

 

Databeskyttelsesloven og arkivloven, § 14 

  

Med § 14 videreføres de gældende regler om, at personoplysninger om-

fattet af persondataloven vil kunne arkiveres efter arkivlovens regler. For 

at øge klarheden overfor borgere og administrerbarheden foreslår KL, a t 

der fastlægges nærmere regler om behandling af personoplysninger i of-

fentlige arkiver og kriterier for adgang og tilgængeliggørelse efter udløb 

af tilgængelighedsfrister.  

 

KL skal gøre opmærksom på, at det ikke efter de gældende regler er fuld-

stændig entydigt, i hvilket omfang personoplysninger, der er afleveret til 

et offentligt arkiv, efter udløb af tilgængelighedsfrister, alene er omfattet 

af arkivloven, eller hvordan persondatalovens bestemmelser fortsat skal 

iagttages ved arkivmæssig behandling, fx tilgængeliggørelse på internet-

tet.  

 

Med en uændret videreførelse af bestemmelserne i databeskyttelseslo-

ven vil denne usikkerhed fortsat kunne bestå, ifm. offentlige arkivers be-

handling af ansøgninger om adgang til og behandling af arkivalier.  Pga. 

uklarheden i den nuværende lovgivning, bliver forvaltningen af arkivområ-

det i nogle tilfælde unødigt kompliceret. 

 

Fornyet oplysningspligt, § 23 

 

I forhold til § 23 i forslag til databeskyttelseslov har KL noteret sig, at den 

fornyede oplysningspligt i databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 3 

og 14, stk. 4, ikke finder anvendelse, når offentlige myndigheder videre-

behandler personoplysninger til et andet formål end det, hvortil de er ind-

samlet. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget afsnit 
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2.4.3.5., at den fornyede oplysningspligt vil opleves som administrativ 

byrdefuld for den dataansvarlige, og at det samtidig vil være tvivlsomt om 

en fornyet oplysningspligt reelt vil skabe en større retssikkerhed for den 

registrerede. KL ser med tilfredshed, at denne udvidelse af oplysnings-

pligten, som for kommunerne ville være administrativ byrdefuld, ikke er 

medtaget i lovforslaget.      

 

Ret til erstatning, § 40 

Det er i afsnit 2.8.1.3, side 235, og afsnit 2.8.3.5, side 244, vedrørende 

gældende ret efter persondatalovens § 69 bl.a. nævnt, at der er tale om 

et præsumptionsansvar (culpa med omvendt bevisbyrde), og at erstat-

ningsansvaret i øvrigt reguleres af de almindelige erstatningsretlige prin-

cipper.  

 

Det fremgår af afsnittene henholdsvis om forordningens artikel 82 (afsnit 

2.8.2.4, side 237) og om Justitsministeriet overvejelser herom (afsnit 

2.8.3.5, side 244) samt af bemærkningerne til lovforslagets § 40 (side 

317), at der også fremadrettet gælder et præsumptionsansvar (culpa med 

omvendt bevisbyrde).  

 

Det er imidlertid ikke i de pågældende afsnit anført, at erstatningsansva-

ret – ligesom i dag - i øvrigt reguleres af de almindelige erstatningsretlige 

principper. KL finder, at dette bør tilføjes fx i bemærkningerne til lov-

forslagets § 40 med henblik på at øge klarheden om retstilstanden.  

 

Bøder, § 41  

 

Det fremgår af lovforslagets § 41, stk. 5, at stillingtagen til sanktions-

spørgsmålet i forhold til offentlige myndigheder udestår.  Spørgsmålet om 

bøder, der som straf for overtrædelse af reglerne idømmes ved domsto-

lene til offentlige myndigheder, har naturligvis stor interesse for KL og 

stor betydning for kommunerne og den kommunale økonomi. KL er enig i, 

at det er vigtigt at sikre beskyttelse af persondata, og at også kommu-

nerne selvsagt har et ansvar for, at dette sker. Det er imidlertid KL's op-

fattelse, at bøder ikke er hensigtsmæssig for offentlige myndigheder, 

men at andre instrumenter som skærpet tilsyn fra Datatilsynet, indberet-

ning om sikkerhedsbrud og udpegning af en databeskyttelsesrådgiver er 

langt mere effektive.  

 

KL ønsker at påpege, at der også her er grundlæggende forskel på pri-

vate og offentlige aktører, og at aktørerne som udgangspunkt er reguleret 

forskelligt både i øvrig regulering og i andre dele af databeskyttelsesfor-

ordningen. Derfor ønsker KL at henlede opmærksomheden på, at offent-

lige myndigheder – såvel medarbejdere, ledere som politikere i forvejen 

er reguleret tæt, hvis myndigheden ikke overholder gældende regler. 

Dette gælder ikke i nær samme omfang for private aktører, der er regule-

ret anderledes. Af disse grunde finder KL det ikke hensigtsmæssigt, at 

der arbejdes med indførelse af store økonomiske sanktioner til  offentlige 

myndigheder. 

 

Offentlige myndigheder er ved lov pålagt at udføre bestemte opgaver.  

Hvis en kommune pålægges en meget stor bøde, kan kommunen ikke 

stoppe med at udføre sine opgaver. Det vil betyde, at kommunen skal 
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skære i den service, som kommunen leverer, på fx skoler eller i ældreple-

jen. De bevillingsretlige rammer giver ikke myndighederne andre mulig-

heder for at finansiere bøderne.  

  

Det er KL's opfattelse, at vi i Danmark allerede har en række strafbe-

stemmelser/sanktioner, som vil udgøre en effektiv håndhævelse af data-

beskyttelsesforordningen for offentlige myndigheder: 

 

 Offentligt ansatte kan allerede i dag blive straffet efter straffelo-

vens § 152, hvis de uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige 

oplysninger om borgerne, som de har fået adgang til via deres ar-

bejde. 

 

 Datatilsynet kan i dag efter persondataloven udtale kritik af myn-

dighederne, hvis de ikke overholder reglerne om databeskyttelse. 

Det er kritik, der tages meget alvorligt i kommunerne. En offent-

liggørelse af kritik eller problemer med datasikkerhed opleves 

som "straf" nok. De kommuner, som har været udsat for kritik, har 

"rettet ind" efterfølgende og sat større opfølgninger i gang.  

 

 Efter de nye regler i databeskyttelsesforordningen bliver myndig-

hederne forpligtede til at indberette eventuelle sikkerhedsbrud til 

Datatilsynet, sådan at Datatilsynet kan kontrollere, at myndighe-

derne i tilstrækkeligt omfang afhjælper konsekvenserne af sikker-

hedsbrud. 

 

 Databeskyttelsesforordningens krav om, at offentlige myndighe-

der – til forskel fra private virksomheder – altid er forpligtede til at 

udpege en databeskyttelsesrådgiver er et nyt og vigtigt tiltag, som 

vil medvirke til at sikre, at kommunerne lever op til reglerne i da-

tabeskyttelsesforordningen. Opmærksomheden henledes her på, 

at databeskyttelsesrådgiveren rapporterer direkte til kommunal-

bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen får således fremover en viden 

om kommunens arbejde med persondata, og dermed et grundlag 

for at handle i forhold til at sikre den krævede beskyttelse af bor-

gernes persondata. 

 

 Det kommunale tilsyn kan efter kommunestyrelsesloven pålægge 

medlemmer af kommunalbestyrelserne tvangsbøder, hvis den en-

kelte kommune ikke udfører de pligter, som kommunen er pålagt, 

fx efter databeskyttelsesforordningen. Det kan være daglige bø-

der, hvis der er behov for det. Det er det enkelte medlem, der 

selv skal betale en sådan tvangsbøde. 

 

Hertil kommer, at der er iværksat en række awareness-aktiviteter, som 

undervisning og kampagner med fokus på sikkerhed, hvor pengene bru-

ges på reel øget sikkerhed. Dette samarbejdes der allerede om mellem 

stat, regioner og kommuner, og indsatsen er aftalt intensiveret i den fæl-

les offentlige digitaliseringsstrategi.  

 

Derudover finder KL, at det skærpede tilsyn fra Datatilsynet (som der er 

lagt op til i databeskyttelsesforordningen), vil kunne understøtte et øget 

fokus på forebyggelse og sikkerhed, såfremt tilsynet har karakter af at 
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være et kvalitetsudviklende tilsyn, hvor tilsynet, udover at stille krav om 

dokumentation for at kommunen har rettet ”fejlen”, også indgår i dialog 

med kommunen om at iværksætte de fornødne initiativer til at forebygge 

gentagelser. 

 

Hvis man på trods af ovenstående ønsker at kunne pålægge kommu-

nerne bøder, bør man se på, om eventuelle overtrædelser reelt betyder 

kompromittering af borgernes data. En række af databeskyttelsesreg-

lerne er administrative krav, hvor manglende overholdelse ikke i sig selv 

berører borgeren (fx krav om at føre fortegnelser over kommunens be-

handlinger af persondata).  

 

Konsekvenserne af persondatalovens ophævelse, § 46 

 

Når persondataloven ophæves den 25. maj 2018 bortfalder samtlige be-

kendtgørelser og vejledninger udstedt med hjemmel i loven. Særligt på 

sikkerhedsområdet har dette store konsekvenser for kommunerne, da 

sikkerhedsbekendtgørelsen og tilhørende vejledning bortfalder uden, at 

databeskyttelsesforordningen giver mulighed for, at der nationalt  kan ud-

arbejdes en ny, national sikkerhedsbekendtgørelse til de offentlige myn-

digheder. KL finder det derfor af største vigtighed, at Justitsministeriet 

sikrer tilstrækkelig vejledning i en tid, hvor krav til og fokus på sikkerhed 

øges. 

 

Databeskyttelsesforordningen giver i sig selv ikke megen specifik hjælp 

til, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der vil blive stillet krav om hos kom-

munerne. KL vil derfor benytte lejligheden til at påpege vigtigheden af, at 

den vejledning om behandlingssikkerhed, som Justitsministeriet vil offent-

liggøre i december 2017, bliver så konkret i sin vejledning som muligt.  

 

Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse 

 

Af hensyn til de store økonomiske konsekvenser for kommunerne, finder 

KL det nødvendigt, at udarbejdelsen af konsekvensanalyser i forbindelse 

med ministeriernes udarbejdelse af lovforslag bliver eksplicit omtalt i da-

tabeskyttelsesloven. 

 

Kommunerne bliver med databeskyttelsesforordningen pålagt en ny ad-

ministrativ opgave, idet kommunerne bliver forpligtede til at udarbejde så-

kaldte konsekvensanalyser – analyser af behandlinger af persondatas 

konsekvenser for databeskyttelsen, jf. forordningens artikel 35.  

 

Analyserne skal bl.a. udarbejdes, når kommunerne via ny lovgivning bli-

ver forpligtede til behandlinger af persondata, der kan karakteriseres som 

værende af "høj risiko", hvilket bl.a. vil være tilfældet, når kommunerne 

forpligtes til at udføre behandlinger i stort omfang af følsomme data om 

borgerne, som det ofte er tilfældet i den kommunale sektor.   

 

For kommunerne vil den nye opgave få administrative og økonomiske 

konsekvenser, idet det at udarbejde konsekvensanalyser er en større op-

gave, der kræver mange ressourcer, og også er en opgave, der kræver 

særlige kompetencer, så der vil blive behov for kompetenceudvikling af 

de relevante kommunale medarbejdere.  
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Databeskyttelsesforordningen giver imidlertid mulighed for at effektivisere 

arbejdet med udarbejdelsen af disse konsekvensanalyser, idet artikel 35, 

stk. 10, hjemler adgang til, at disse konsekvensanalyser kan udarbejdes 

"en gang for alle" i forbindelse med udarbejdelsen af det pågældende, 

nationale lovgrundlag, som ligger til grund for de kommunale behandlin-

ger af persondata.  

 

Da dette effektiviseringstilgang vil spare kommunerne for store (konsu-

lent)udgifter til udarbejdelse af analyserne, har KL i forbindelse med hø-

ringen af Udkast til Vejledning om lovkvalitet anbefalet, at vejledningen 

om lovkvalitet eksplicit medtager et afsnit om udarbejdelse af disse ana-

lyser. Sådan at udarbejdelsen af konsekvensanalyser bliver en opgave 

på linje med beregningen af de økonomiske, administrative og miljømæs-

sige konsekvenser af et lovforslag. KL vil anbefale, at dette også fremgår 

af databeskyttelsesloven. 

 

De økonomiske konsekvenser af implementeringen af databeskyttel-

sesforordningen 

 

Det er KL’s vurdering, at implementeringen af databeskyttelsesforordnin-

gen, herunder forslaget til databeskyttelsesloven, vil være forbundet med 

væsentlige merudgifter for kommunerne. KL ønsker derfor en drøftelse 

om kompensation i forbindelse med den endelige afklaring af øgede for-

pligtelser for kommunerne som følge af databeskyttelsesforordningen. 

 

Det drejer sig særligt om forordningens nye administrative krav om: 

o øget oplysningspligt (artikel 13 og 14) 

o evt. dataportabilitet (artikel 20) 

o evt. den dataansvarliges ansvar (artikel 24) 

o evt. kravene om databeskyttelse gennem design og stan-

dardindstillinger (artikel 25) 

o uddybende databehandleraftaler (artikel 28) 

o fortegnelseskrav (artikel 30) 

o evt. øgede sikkerhedskrav (artikel 32)  

o anmeldelse af sikkerhedsbrud (artikel 33) 

o underretning om sikkerhedsbrud til den registrerede (arti-

kel 34) 

o krav om udarbejdelse af konsekvensanalyser (artikel 35) 

o krav om udpegning af en databeskyttelsesrådgiver (artikel 

37), herunder kompetencekrav til denne (artikel 37 og 39) 

 

Hertil kommer øgede udgifter til driftsafvikling af it-systemer som følge af 

forslaget til databeskyttelsesloven § 3, stk. 9, (ny krigsregel).  
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KL indgår gerne i yderligere dialog om databeskyttelsesloven, og såfremt 

Justitsministeriet finder, at der er behov for uddybninger af KL's bemærk-

ninger til lovforslaget, står KL til rådighed for dette.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Laila Kildesgaard  Kristian Heunicke 
 

 

 


