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Statsrevisorernes sekretariat  14. september 
2020 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

 
Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 
15/2019 om outsourcede persondata 
 
I brev af 19. maj 2020 har Statsrevisorerne anmodet mig om at 
redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 
15/2019 om outsourcede persondata har givet anledning til. 
 
Indledende bemærkninger 
Jeg noterer mig, i lighed med Fødevareministeren, at både 
Rigsrevisionen og Statsrevisorerne påtaler og finder det meget 
alvorligt, at myndighedernes styring ikke har sikret, at outsourcede 
følsomme og fortrolige persondata opbevares sikkert hos de eksterne 
databehandlere, og at myndighederne ikke har overholdt reglerne 
om databeskyttelse. Herunder kravet om at udarbejde 
risikovurderinger, indgå databehandleraftaler og føre tilsyn med 
databehandlerne, som har været gældende siden 2000. 
 
Selv om Miljø- og Fødevareministeriet ikke nævnes som en af de 
myndigheder, der har haft en direkte kritisabel styring af eksterne 
databehandlere, har jeg noteret mig, at der også i Miljø- og 
Fødevareministeriet er rum for forbedringer, og vi agter naturligvis 
at iværksætte disse.   
 
Overvejelser og foranstaltninger 
Jeg har noteret mig at Rigsrevisionen i deres beretning har påpeget, 
at Miljø- og Fødevareministeriet: 
 
 Har gennemført risikovurderinger forud for indgåelse af databehandleraftale 

for 3 ud af 8 udvalgte it-systemer 

 Har indgået databehandleraftale for alle udvalgte it-systemer  

 Har udarbejdet planer for tilsyn med databehandlere for de 5 systemer, hvor 

dette er påkrævet, omend de tre kun er overordnede 

 Har gennemført tilsyn med alle de databehandlere, hvor dette er påkrævet 

 Har gennemført opfølgning på tilsyn for 3 ud af 6 systemer, hvor dette er 

påkrævet 

 Har kendskab til de underdatabehandlere, der benyttes i forbindelse med 

databehandlernes behandling af personoplysninger for alle systemer 

 Har ført tilsyn med 1 ud af 5 underdatabehandlerne, hvor dette er påkrævet 
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Jeg har i forlængelse af dette noteret mig, at Statsrevisorerne bl.a. 
har hæftet sig ved, at myndighederne for 58 pct. af de it-systemer, 
der indgår i undersøgesen ikke har udarbejdet en risikovurdering, 
inden de har indgået en databehandleraftale, og således ikke har haft 
grundlag for at fastsætte passende sikkerhedsforanstaltninger eller 
planlægge deres tilsyn. 
 
Jeg tager kritikken til efterretning, og der vil i Miljø- og 
Fødevareministeriet blive sat øget fokus på efterlevelse af 
databeskyttelsesreglerne, så vi sikrer, at der bliver lavet de 
nødvendige risikovurderinger, databehandleraftaler og tilsyn med 
databehandlere og underdatabehandlere for alle de systemer, hvor 
dette er påkrævet. 
 
Dette vil bl.a. ske ved at lade outsourcing af persondata indgå som et 
fast punkt i forbindelse med departementets interne tilsyn med 
styrelserne, samt ved at sætte øget fokus på sikkerhed i forbindelse 
med outsourcing af persondata både i ministeriets tværgående it-
chefkreds og tværgående arbejdsgrupper om databeskyttelse og it-
sikkerhed. Endelig så vil Miljø- og Fødevareministeriet sikre, at 
kravet om tilsyn og opfølgning på tilsyn vil indgå som en fast del af 
de databehandleraftaler, som ministeriet indgår med eksterne 
databehandlere. 
 
Afslutningsvis skal jeg bemærke, at en kopi af dette brev er sendt til 
Rigsrevisionen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lea Wermelin 


