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Ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning 

15/2019 om outsourcede persondata 

 

Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for, hvilke foranstalt-

ninger og overvejelser beretningen om outsourcede persondata giver an-

ledning til, jf. § 18, stk. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. 

 

Jeg vil indledningsvis bemærke, at en sikker behandling af borgernes per-

sondata er en opgave, som Børne- og Undervisningsministeriet priorite-

rer meget højt. Jeg kan oplyse, at beretningen har givet anledning til føl-

gende: 

 

Vedr. punkt 2.1 Risikovurderinger 

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen udtaler kritik af en række myndighe-

ders, herunder Børne- og Undervisningsministeriets, manglende udarbej-

delse af risikovurderinger forud for indgåelse af databehandleraftaler. 

Rigsrevisionens vurdering vedrører databehandleraftaler, som alle er ind-

gået i 2018 i Børne- og Undervisningsministeriet. Styrelsen for It og Læ-

ring, hvor opgaven er forankret, har siden udarbejdet et robust og syste-

matisk risikovurderingskoncept, som blandt andet sikrer, at der altid fo-

retages grundige risikovurderinger forud for indgåelse af databehandler-

aftaler. Dertil ligger der i konceptet, at styrelsen er i færd med at gen-

nemgå allerede indgåede databehandleraftaler. Planlægningen heraf sker 

ud fra en overordnet vurdering af risici. 

 

Styrelsen for It og Læring har, som opfølgning på Rigsrevisionens under-

søgelse, gennemført risikovurderinger af alle de systemer, som indgik i 

undersøgelsen. Som led heri har styrelsen foretaget en vurdering af, om 

der er behov for ændring i den oprindeligt indgåede databehandleraftale. 

Dette har ikke været tilfældet for fire af de pågældende systemer. For den 

sidste har styrelsen iværksat dialog med leverandøren med henblik på at 

afklare, om der er behov for justering af den eksisterende aftale. 
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Vedr. punkt 2.3 Tilsyn 

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen bemærker, at det ikke er et lovkrav at 

have en tilsynsplan, men samtidig vurderer, at en tilsynsplan sikrer, at 

myndighederne har overblik over og sikrer konsistens i de tilsyn, som 

myndighederne skal udføre i henhold til GDPR.  

 

Styrelsen for It og Læring har i foråret 2020 udarbejdet et koncept for til-

syn med de databehandlere, som Børne- og Undervisningsministeriet an-

vender samt gennemført tilsyn med databehandlerne. Tilsynet sikrer, at 

de anvendte databehandlere i praksis overholder de krav, som er fastsat i 

databehandleraftalerne og de gældende databeskyttelsesregler.  

 

Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 


