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Høring over udkast til generelle vilkår for videregivelse af
personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk.
1 og 2
Datatilsynet har den 15. februar 2019 bedt KL om eventuelle
bemærkninger til udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger
behandlet med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige
undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.
For at kommunerne kan følge op på deres sagsbehandling og kan levere
den bedst mulige service til borgerne inden for de givne økonomiske
rammer, benytter kommunerne sig i vidt omfang af at udarbejde statistisk
ledelsesinformation udfra information fra de kommunale sagsystemer,
herunder i det fælleskommunale "FLIS-system".
Det fremgår imidlertid af bemærkningerne til databeskyttelseslovens § 5,
at "…en myndigheds brug af data til udarbejdelse af ledelsesinformation
og analyser med henblik på myndighedsudøvelse på baggrund af
oplysninger fra eksempelvis myndighedens fagsystemer ikke skal
vurderes efter lovforslagets § 10, da der ikke hermed er tale om
behandling med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige
undersøgelser.
Lovligheden af en sådan behandling skal i stedet afgøres efter andre
hjemmelsbestemmelser, herunder lovforslagets § 5-8. En myndighed kan
således eksempelvis sammenstille oplysninger fra en række forskellige
kilder og anvende analyser, matematiske metoder m.v. til at identificere
borgere med særlige behov med henblik på at kunne foretage en særlig
indsats over for disse borgere, uden at der dermed rejses spørgsmål ift.
forslagets § 10."
For kommunerne betyder dette, at kommunernes udarbejdelse af
ledelsesinformation ikke er omfattet af databeskyttelseslovens § 10 og
dermed den begrænsning § 10, stk. 2, sætter for at benytte forskningsog statistikdata "…i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed",
herunder efterfølgende sagsbehandling.
Det fremsendte udkast til vilkår for videregivelser omhandler
personoplysninger, der er behandlet med henblik på udarbejdelse af
statistik og forskning i medfør af databeskyttelseslovens § 10. Vilkårene
er dermed ikke relevante for kommunernes udarbejdelse af
ledelsesinformation, hvorfor KL ikke som udgangspunkt har
bemærkninger til udkastet.

Dato: 11. marts 2019
Sags ID: SAG-2019-01191
Dok. ID: 2729884
E-mail: lpj@kl.dk
Direkte: 33703160
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 1 af 2

Dato: 11. marts 2019

Det er KL´s generelle vurdering, at kommunernes udarbejdelse af
statistik altid vil ske med henblik på myndighedsudøvelse og derfor ikke
være omfattet af databeskyttelseslovens § 10. Skulle der imidlertid vise
sig eksempler på kommunale statistikbehandlinger, som måtte være
omfattet af § 10, vil disse oplysninger imidlertid helt overvejende ikke
blive videregivet til andre myndigheders udførelse af videnskabelige eller
statistiske undersøgelser, men alene blive brugt i den enkelte kommune.
Derfor vil det fremsendte udkast til vilkår heller ikke i denne
sammenhæng være relevant for kommunerne.
I fald der opstår situationer, hvor kommunernes generelle statistikdata
ønskes videregivet til en anden myndighed eller anden tredjemand med
henblik på modtagerens udarbejdelse af statistik eller forskning, vil KL
påpege, at kravet om pseudonymisering og dokumentation (pkt. 2 og 8)
kan have økonomiske konsekvenser for kommunerne.
Hvis kommunerne eventuelt i konkrete tilfælde vil være modtager af
generelle statistik- eller forskningsdata fra andre myndigheder eller andre
tredjemænd til brug for kommunal statistik eller forskning, ses de
foreslåede vilkår (pkt. 9-12) ikke at være problematiske for kommunerne.

Med venlig hilsen
Pia Færch
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