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Statsrevisorernes Sekretariat 
Folketinget 
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1240 København K 
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Cc: Rigsrevisionen 

Ministerredegørelse til Statsrevisorernes beretning 15/2019 om outsourcede 
persondata 
 
Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for de foranstaltninger og 
overvejelser, som beretning nr. 15/2019 om outsourcede persondata har givet 
anledning til i Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
 
Det fremgår af beretningen, at myndighederne samlet set har haft en 
utilfredsstillende styring af databehandlere, som opbevarer fortrolige og følsomme 
persondata. 
 
Statsrevisorerne påpeger, at myndighederne ikke har udarbejdet risikovurderinger 
for 58 procent at deres it-systemer, inden de indgik en databehandleraftale.  
 
Statsrevisorerne påpeger endvidere, at myndighederne for 14 procent af de 
outsourcede systemer ikke har indgået en databehandleraftale. 
 
Det påpeges endvidere af Statsrevisorerne, at myndighederne for 23 procent af 
systemerne ikke har ført tilsyn med sine databehandlere. 
 
Statsrevisorerne påpeger endelig, at myndighederne ikke har haft kendskab til alle 
underdatabehandlere for 24 procent af de systemer, hvor der benyttes 
underdatabehandlere.  
 
Jeg finder, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne peger på nogle væsentlige 
problemstillinger vedrørende outsourcede persondata.  
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har også inden Rigsrevisionens 
undersøgelse iværksat en række tiltag for at imødekomme kravene til behandling 
af outsourcede persondata. 
 
Konkret er der i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern i 2019 etableret 
en ny informationssikkerheds- og databeskyttelsesorganisation, der bl.a. skal sikre 
en korrekt og lovlig behandling af personoplysninger i hele organisationen. I 
foråret 2020 er der endvidere tilført ekstra ressourcer i form af årsværk samt 
ekstra ledelseskraft til arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse. 
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Informationssikkerheds- og databeskyttelsesorganisationen har bl.a. udarbejdet 
retningslinjer for håndtering af databehandlere, som skal sikre, at der indgås 
databehandleraftaler, når der er juridisk grundlag herfor, samt at de relevante 
overvejelser bliver gjort i forbindelse med indgåelse af aftalerne. 
 
Organisationen arbejder endvidere med udvikling af et nyt koncept for 
risikovurderinger, der også forholder sig til de risici, som knytter sig til de 
registrerede. Der er igangsat et projektforløb for risikovurderinger af ministeriets 
behandling af persondata efter konceptet.  
 
Endelig arbejder informationssikkerheds- og databeskyttelsesorganisationen med 
et koncept for tilsyn med databehandlere, som vil blive implementeret sideløbende 
med risikovurderingerne.  
 
Jeg skal afsluttende bemærke, at denne redegørelse også er fremsendt til 
Rigsrevisionen.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ane Halsboe-Jørgensen 
 
 
 
 


