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Udkast til procesplan for en national evaluering af databeskyttelsesreg-

lerne 

 

Evalueringsprocessen vil foregå i to parallelle spor. Det ene spor indebærer 

erfaringsindsamling fra relevante interessenter. Det andet spor indebærer en 

række juridiske undersøgelser, som foretages af Justitsministeriet. 

 

Erfaringsindsamling 

Der vil blive foretaget en bred høring af relevante interessenter for at belyse, 

i hvilke situationer i praksis der opleves tvivl om databeskyttelsesreglerne. 

Erfaringsindsamlingen sker med henblik på i evalueringen at kunne kaste 

nærmere lys over de konkrete situationer, der ifølge interessenterne er 

uklare, når databeskyttelsesreglerne skal efterleves i praksis, og formidle 

mulige løsninger og eventuel vejledning om konkrete problemstillinger.  

 

Følgende interessenter vil blive hørt: KL, Danske Regioner, Akademikerne, 

Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Fagbevægel-

sens Hovedorganisation, 3F, FOA, HK, Danske Handicaporganisationer, 

DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), DUF (Dansk Ungdoms 

Fællesråd), IT-Branchen, Sikkerhedsbranchen, SLA (Sammenslutning af 

Lokalarkiver), SMVdanmark og Rigspolitiet. Andre interessenter vil også 

kunne inddrages, hvis Justitsministeriet finder det nødvendigt af hensyn til 

erfaringsindsamlingen.   

 

Høringsperioden vil være tre måneder (ekskl. juli måned), så interessenterne 

har god tid til at indhente praktiske eksempler fra medlemmer mv., som der-

med får mulighed for at give et kvalificeret input til evalueringen.  

 

Høringsfristen forventes at være ultimo september 2020.  
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Juridiske undersøgelser 

Der vil som led i evalueringen blive foretaget en række juridiske undersø-

gelser. Formålet er at belyse følgende:  

 

 Generelle muligheder for at begrænse databeskyttelsesforordningens 

anvendelse på mindre aktører, herunder frivillige foreninger. 

 

 Muligheder for at indføre en påbudsordning, hvorefter tilsynsmyndig-

heden i videre omfang end i dag skal meddele påbud, før der kan ind-

stilles til bøde for overtrædelse af reglerne, eller før der udstedes et ad-

ministrativt bødeforelæg.  

 

 Muligheder for at indføre en ordning, hvorefter tilsynsmyndigheden på 

anmodning kan afgive udtalelse om sin vurdering af lovligheden af en 

påtænkt aktivitet, der indebærer en behandling af personoplysninger.  

 

 Muligheder for at forenkle reglerne i databeskyttelsesloven.  

 

Tidsperspektiv 

Evalueringen udmøntes i en rapport, som forventes offentliggjort primo 

2021.  

 


