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Klima-, energi- og forsyningsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 15/2019 om outsourcede persondata

Statsrevisorerne har ved brev af 19. maj 2020 anmodet om min redegørelse for,
hvilke foranstaltninger og overvejelser beretning nr. 15/2019 om outsourcede persondata giver anledning til, jf. § 18, stk. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
Indledende bemærkninger
Indledningsvist vil jeg gerne kvittere for beretningen, som belyser et emne af samfundsvigtig karakter. Det er helt afgørende, at borgerne kan have tillid til, at den
offentlige sektor behandler deres persondata på en ordentlig måde, herunder at
oplysningerne opbevares sikkert.
Jeg ser derfor også med alvor på Rigsrevisionens konklusioner og Statsrevisorernes påtale af, at myndighedernes styring ikke har sikret, at outsourcede følsomme og andre 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.
Selvom Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ikke er fremhævet som et af de
ministerområder, der har haft en særlig kritisabel styring af eksterne databehandlere, må jeg dog erkende, at der også på mit ministerområde er plads til forbedring
og et øget fokus på at efterleve databeskyttelsesreglerne.
Jeg vil i det følgende redegøre nærmere for håndteringen af kritikpunkterne i beretningen, der vedrører Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område.
Foranstaltninger og overvejelser
Jeg har for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område noteret mig følgende:
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at der i 2 ud af 9 tilfælde er udarbejdet en risikovurdering, der ligger til
grund for en databehandleraftale, og at der i 5 ud af 9 tilfælde er udarbejdet en risikovurdering efter indgåelsen af en databehandleraftale
at 3 ud af de 7 udarbejdede risikovurderinger forholder sig til risici for de registreredes rettigheder
at der for alle de undersøgte systemer er indgået databehandleraftaler
at der i 1 ud af 7 tilfælde er udarbejdet en tilsynsplan, men at der i 5 ud af 7
tilfælde dog er udarbejdet en overordnet tilsynsplan
at der er i 3 ud af 4 tilfælde har været udført et eller flere tilsyn med databehandlere, og at der er fulgt op på det seneste gennemførte tilsyn i alle tilfælde
at der i 4 ud af 6 tilfælde har været kendskab til samtlige underdatabehandlere eller har været udført tilsyn med sådanne.

Jeg er enig i, at resultatet er utilfredsstillende, og jeg tager derfor Statsrevisorernes samlede kritik til efterretning.
Jeg kan på denne baggrund også oplyse, at ministeriet har udarbejdet en handlingsplan, der har til formål at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved outsourcing af persondata ved at sætte rammerne for en systematisk tilgang til implementering af regler og praksis. Indsatsområderne i handlingsplanen skal bl.a.
sikre følgende:









at der udarbejdes retningslinjer for udarbejdelse af risikovurderinger og
gennemførelse tilsyn
at der udarbejdes handlingsplaner for tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere, hvori tilsynsform og frekvens for tilsyn fastlægges med udgangspunkt i den udarbejdede risikovurdering tilknyttet den specifikke databehandleraftale
at der føres kontrol med, at de udarbejdede retningslinjer og handlingsplaner bliver fulgt
at der oprettes stamkort på kontrakter med databehandlere i et understøttende systemværktøj med henblik på at sikre tilsyn og opfølgning på tilsynserklæringer m.v.
at databeskyttelse indskrives i ministeriets indkøbsstrategi, der udstikker
principielle retningslinjer for gennemførelsen af indkøb
at nøglemedarbejderes kompetence- og vidensniveau om risikovurdering
og tilsyn udvides.

Opfølgning
Jeg kan oplyse, at ministeriet har nedsat en koncernfælles arbejdsgruppe, der
skal understøtte, at ministeriet kommer i mål med de udeståender, som Rigsrevisionens undersøgelse har vist, og sikre et fremadrettet er fokus på de områder,
der har været genstand undersøgelsen.
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Ministeriets koncernledelse, it-chefkreds og databeskyttelsesrådgiver vil løbende
følge op på, at de initiativer, som er sat i værk for at efterleve databeskyttelsesreglerne, virker efter hensigten.
En kopi af dette brev er samtidig fremsendt elektronisk til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen
Dan Jørgensen
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