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KL og kommunerne er tilfredse med, at justitsministeren med KL’s benspændskatalog i hånden på samrådet den 7. februar 2020 gav løfte om
en national evaluering af databeskyttelsesreglerne. KL vil gerne kvittere
for invitationen til at fremsende høringssvar i denne forbindelse.
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For KL og kommunerne er det en mærkesag, at der bliver passet på bor-
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gernes data. Uden borgernes tillid har vi ingen opbakning. Så enkelt er
det. Men formålet med databeskyttelsesreglerne indfries ikke, hvis reglerne er svære at forstå. KL konstaterer, at kommunerne ikke er de eneste, der har oplevet det problem.
KL har gennemført en stor og omfattende dialog med kommunerne for at
levere et fyldestgørende indspil til den nationale evaluering af GDPR med
beskrivelser af konkrete udfordringer fra den kommunale dagligdag. Det
har ført til en meget omfattende liste over udfordringer.
./.

I vedlagte bilag 1 er de 10 problemstillinger, som det ifølge kommunerne
er væsentligst af finde løsninger på, beskrevet. Det drejer sig bl.a. om
klarhed over databehandlerkonstruktioner, tilsyn med databehandler e og
databehandleraftaler med statslige myndigheder.

./.
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Men listen over problemstillinger er meget længere. I vedlagte bilag 2 er i
skemaform, som anvist af Justitsministeriet, en oversigt over en meget
lang række konkrete problemstillinger, som kommunerne har peget på.
Hovedparten af kommunerne har været inddraget i arbejdet med høringssvaret, og konkret har 71 kommuner indsendt bidrag med de beskrevne
problemstillinger.

Mere og bedre vejledning
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KL har valgt i første omgang at fokusere på konkrete vejledningstiltag
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som løsning. KL har i den forbindelse noteret sig Datatilsynets nye strategiske grundlag. Af den fremgår, at mod og interaktion med omverdenen
skal være pejlemærker for tilsynet, og at mere helt konkret og brugbar
vejledning skal være vejen frem – og ikke kun, når svarene er nemme.
Dette er i tråd med KL’s og kommunernes ønsker til bistand og vejledning. Der er dog lang vej til, at den målsætning er nået. Der er bl.a. behov for vejledning målrettet specifikke medarbejdergrupper, fx institutionspersonale, og der er behov for mere virkelighedsnære eksempler –
både typiske eksempler og grænsetilfælde.
Nationalt forum til at understøtte implementeringen
KL anbefaler, at Datatilsynet sættes i spidsen for et permanent, nationalt
forum med repræsentanter fra alle dele af den offentlige sektor, herunder
KL og kommunerne, som får til opgave at understøtte implementeringen
af GDPR-reglerne. Dette vil give mulighed for at kvalificere og drøfte virkelighedsnær vejledning og andre implementeringsinitiativer og -produkter, som sættes i værk. Det kan bl.a. være en mainstreaming af ansvarskonstruktioner i forbindelse med fællesoffentlige it-systemer, og det skriftlige grundlag for håndtering af sådanne konstruktioner, fx bekendtgørelser i stedet for databehandleraftaler for systemer, som kommunerne ingen indflydelse har på, selv om de bliver udpeget som dataansvarlige .
Ændring af regler
KL finder, at det skal testes af, om øgede og især ændrede vejledninger
fører til en markant forbedring af oplevelsen af arbejdet med GDPR, og
helst også en mindre ressourcekrævende indsats. Er det ikke tilfældet,
ønsker KL at gå videre med udfordringerne i EU med henblik på at få reglerne ændret.
KL foreslår, at Justitsministeriet om to år igen gennemfører en national
evaluering af reglerne for at vurdere, om reviderede nationale tiltag har
virket efter hensigten eller, om der er behov for i EU-regi at bede om forenkling af reglerne. I 2024 skal EU-Kommissionen evaluere GDPR-reglerne. Hvis der på det tidspunkt fortsat ikke er klarhed om reglerne i Danmark, anbefaler KL, at også Justitsministeriet og regeringen tager initiativ
til at rejse dette i EU.
KL finder fortsat, at der er behov for en ordning, som indebærer, at der
altid gives påbud forud for eventuelle bødesanktioner ved overtrædelse
af GDPR-reglerne. KL ser frem til Justitsministeriets analyse af en sådan
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ordning. I forlængelse af behovet for klarere vejledning er der også brug
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for at sikre en ordning, hvor Datatilsynet forpligtes til at udtale sig om lov-
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ligheden af konkrete handlinger, fx kommunernes behandlinger af personoplysninger, før de sættes i gang, så tvivl om lovligheden efter GDPR
undgås.
KL skal hermed gentage, at gennemførelse af disse forslag er afgørende.
Det er ikke i overensstemmelse med almindelige strafferetlige principper,
at man kan straffes for overtrædelse af regler, der er så upræcise som
databeskyttelsesreglerne er.
KL deltager også fremadrettet gerne i en konstruktiv dialog om løsninger,
der sikrer, at beskyttelsen af borgernes data går hånd i hånd med en administrerbar hverdag i kommunerne.

Med venlig hilsen

Christian Harsløf
Direktør
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