NOTAT

Styrelsen for It og Læring

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om opgaver
og ansvar for behandling af personoplysninger i det
fælles datagrundlag for unges uddannelse og
beskæftigelse

Dato: 14. oktober 2019

KL har den 12. september modtaget udkast til bekendtgørelse om opgaver
og ansvar for behandling af personoplysninger i det fælles datagrundlag for
unges uddannelse og beskæftigelse (Ungedatabasen) i høring.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

KL ser overordnet meget positivt på, at STIL udarbejder en bekendtgørelse,
der afløfter behovet for, at alle landets kommuner skal indgå individuelle
databehandleraftaler med STIL om kommunernes anvendelse af
Ungedatabasen.
KL mener i midlertidig, at bekendtgørelsen ikke er tilstrækkeligt klar i forhold
til alene at omfatte de behandlinger, som kommunerne som dataansvarlige
har ansvaret for. Kapitel 5 omhandler videregivelser (behandlinger), som
kommunerne ikke er dataansvarlige for. KL foreslår derfor, at kapitel 5 udgår
af bekendtgørelsen, da det ikke er en del af instruksen mellem den
dataansvarlige og STIL som databehandler.
Styrelsen for IT og Læring stiller desuden Ungedatabasen til rådighed for
uddannelsesinstitutioner og andre myndigheder, jf. § 2. Disse er dog ikke en
del af databehandleraftalen, og det fremgår derfor uklart, hvilken rolle og
dataansvar disse myndigheder og uddannelsesinstitutioner har i denne
databehandleraftale. Dette vil KL derfor foreslå, at disse parter udskrives af
bekendtgørelsen.
Udarbejdelsen af uafhængige revisionserklæringer er standardpraksis i
kommunernes databehandleraftaler og er den eneste reelle mulighed
kommunerne har som dataansvarlig for at kontrollere behandlingen i
Ungedatabasen. KL mener derfor, at der i bekendtgørelsen skal indskrives
en tilføjelse til paragraf 12 om tilsyn og revision om, at STIL én gang årligt
pålægges at udarbejde en uafhængig revisionserklæring.
Revisionserklæringen skal udarbejdes jævnfør gældende standarder og
inkludere eventuelle underleverandørers behandling og overholdelse af den
til hver tid gældende persondatalov mm.
Revisionserklæringen bør udsendes af STIL til de dataansvarlige
myndigheder, som dokumentation for STILs overholdelse af
databeskyttelsesforordningen og som garanti for at kommunernes data er
opbevaret sikkert og anvendes i henhold til §1.
§ 4 henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 17 om borgerens ret til
sletning. Denne ret gælder ikke inden for offentlige myndigheder, så længe
der er en retlig forpligtigelse eller det er nødvendig for at udføre en opgave i
samfundets interesse eller en opgave, som henhører under offentlig
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myndighedsudøvelse som myndigheden er pålagt. Henvisningen til borgens
ret til sletning bør derfor udgå af bekendtgørelsen.
KL mener, at der er behov for tæt koordinering mellem de forskellige
fagområder omfattet af den kommunale ungeindsats. KL indgår gerne et
samarbejde med STIL om den videre udvikling af databasen med henblik på
at sikre en god digital understøttelse af den kommunale ungeindsats.
KL ser frem til den videre dialog med STIL for sikre en god understøttelse af
den kommunale ungeindsats.
Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af
høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den
efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.
Med venlig hilsen
Rasmus Winther Graversen
Konsulent, Center for Vækst og Beskæftigelse
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