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Ministerredegørelse til Statsrevisorerne om Beretning nr. 15/2019 om outsourcede
persondata
Statsrevisorerne har den 19. maj 2020 bedt mig om at redegøre for de foranstaltninger og
overvejelser, som Beretning nr. 15/2019 om outsourcede persondata og Statsrevisorernes
bemærkninger giver anledning til.
Jeg deler Statsrevisorernes bekymring over, at offentlige myndigheder ifølge Rigsrevisionen fortsat har problemer med at sikre sikker opbevaring af persondata, som er overladt
til en ekstern databehandler. Jeg har derfor fuld forståelse for, at Statsrevisorerne har fokus på området.
Som jeg ved flere lejligheder har tilkendegivet, er borgernes tillid til de bærende offentlige
myndigheder en vigtig forudsætning for vores velfærdssamfund og dets sammenhængskraft. Det gælder naturligvis også, når det gælder opbevaring af data. Som borger er det
derfor et tillidsbrud, når offentlige myndigheder ikke behandler borgernes persondata
korrekt og sikkert.
Jeg har derfor også bedt Skatteforvaltningen om at følge op på de udfordringer, som
Rigsrevisionens undersøgelse viser, og der er i forlængelse heraf udarbejdet konkrete
handleplaner for de enkelte forhold. Handleplanerne skal efter planen være implementeret inden udgangen af 2021.
I det følgende fremgår mine kommentarer til beretningens konklusioner samt Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen.
Udarbejdelse af risikovurderinger herunder ved anvendelse af Cloud-løsninger
Jeg noterer mig, at Skatteministeriet har foretaget risikovurdering af 60 pct. af de udvalgte
it-systemer inden indgåelse af en databehandleraftale, mens der for 10 pct. af it-systemerne er foretaget risikovurdering efter indgåelse af en databehandleraftale. For 30 pct. af
it-systemerne er der ikke foretaget risikovurdering.
Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende.
Jeg har derfor igangsat et arbejde, der indebærer en screening af den samlede it-systemportefølje, som skal være afsluttet inden udgangen af første halvår af 2021. Dette skal
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sikre, at fyldestgørende risikovurderinger er gennemført, og at eventuelt manglende risikovurderinger gennemføres, herunder for de systemer, som anvender cloud-løsninger.
Dermed vil såvel forretningskritiske som ikke-forretningskritiske systemer blive kortlagt
og risikovurderet i nødvendigt omfang.
Derudover er der i 2020 gennemført awareness-indsatser, som skal sikre, at risikovurderinger gennemføres inden anskaffelse eller udvikling af et it-system.
Indgåelse af databehandleraftaler
Jeg kan med tilfredshed konstatere, at Rigsrevisionens undersøgelse viser, at Skatteministeriet har indgået databehandleraftaler for alle udvalgte it-systemer.
Tilsyn med databehandlere
Jeg kan desuden med tilfredshed konstatere, at Rigsrevisionens undersøgelse viser, at
Skatteministeriet har ført tilsyn med alle de databehandlere, som ministeriet har indgået
databehandleraftale med.
Dog kan jeg konstatere, at det for to systemers vedkommende ikke har været muligt at
fremlægge en plan for tilsyn, samt at der i et enkelt tilfælde ikke er blevet fulgt tilstrækkeligt op på et udført tilsyn. Jeg vil sikre, at der vil blive fulgt op på disse forhold.
Tilsyn med underdatabehandlere
Jeg noterer mig, at Skatteministeriet alene i 2 ud af 9 tilfælde har sikret, at der er gennemført tilsyn med underdatabehandlere. Det er ikke godt nok.
Der er derfor også igangsat konkrete aktiviteter, som skal sikre et dokumenteret og tilstrækkeligt tilsyn med alle underdatabehandlere allerede for 2020, samt at der bliver fulgt
op på tilsynene.
Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen
Morten Bødskov
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