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Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af beretning nr. 15/2019 om outsourcet persondata
Statsrevisorerne har oversendt ovennævnte beretning og har bedt om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til.
Transport- og Boligministeriet indgår i undersøgelsen med 7 IT systemer fordelt på Banedanmark, Bygningsstyrelsen, Havarikommissionen samt TrafikBygge- og Boligstyrelsen.
Transport- og Boligministeriet tager Rigsrevisionens konklusioner til efterretning og har i forbindelse med revisionens afslutning igangsat en række tiltag,
der bl.a. skal forberede dokumentationen for tiltag og handlinger og et øget
fokus på, at risikovurderinger foretages med udgangspunkt i de registreredes
rettigheder. Alle tiltag forventes at være indarbejdet frem mod medio 2021.
Banedanmark oplyser, et af de undersøgte systemer efterfølgende er udskiftet
til et nyt fælles system for hele ministerområdet, baseret på MS Sharepoint, og
at Microsoft i øvrigt siden har justeret deres databehandleraftaler, så det er
nemmere at identificere og følge op må evt. underleverandører og hvilke behandlinger de foretager. Herudover vil de øvrigt sikre, at alle systemer fremadrettet risikovurderes i overensstemmelse med ISO standarden.
Bygningsstyrelsens IT drives gennem Statens IT, og er gennem undersøgelsen
blevet særligt opmærksom på, at de fremover skal kunne dokumentere de tiltag
der følger af Finansministeriets tilsyn med Statens IT. Herudover vil Bygningsstyrelsen i øvrigt sikre at alle systemer risikovurderes med udgangspunkt i de
registreredes rettigheder.
Havarikommission har taget revisionens undersøgelse og konklusioner vedr. et
ESDH system til efterretning og har ajourført databehandleraftalen. Endvidere
revurderes risikoanalysen med udgangspunkt i der registreredes rettigheder.
Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen er gennem undersøgelsen blevet særligt opmærksom på behovet for at kunne dokumentere såvel risikovurderinger som
opfølgning på anvendelse og kontrol med det undersøgte system, og vil fremover sikre, at alle systemer hvori der indgår persondata, risikovurderes med
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udgangspunkt i de registreredes rettigheder. Endvidere er der igangsat et arbejde der skal sikre systematisk og dokumenteret tilsyn med databehandlere og
underdatabehandlere.
En kopi af nærværende brev er sendt til rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Kaare Dybvad Bek

og

Benny Engelbrecht

