
 
 
Ministeren 

 Side     1/2 

2. september 2020 

 

Udlændinge- og 

Integrationsministeriet 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

 

Tel. 6198 4000 

Mail uim@uim.dk 

Web www.uim.dk 

 

CVR-nr. 36977191 

 

Sags nr. 2019 - 8531  

Akt-id 1288336  

 

 

 

 

 
Statsrevisorernes Sekretariat 
 
  

Redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Rigsrevisionens beretning om out-
sourcede persondata 
 

Statsrevisorerne har den 15. maj 2020 afgivet beretning nr. 15/2019 om outsour-

cede persondata. Statsrevisorerne har ved brev af 19. maj 2020 anmodet om en 

redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anled-

ning til, jf. § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. 

 

I det følgende fremgår mine kommentarer til beretningens konklusioner og Stats-

revisorernes bemærkninger. Herudover redegøres der for de overvejelser, foran-

staltninger og konkrete initiativer, som beretningen har givet anledning til. 

 
Overvejelser og foranstaltninger 

Det fremgår af beretningens konklusion, at Rigsrevisionen vurderer, at myndighe-

derne samlet set har haft en meget utilfredsstillende styring af databehandlere, 

som opbevarer følsomme eller fortrolige persondata, for de it-systemer, som ind-

går i undersøgelsen. Særligt Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Region 

Midtjylland har haft en kritisabel styring af databehandlere. 

 

Jeg tager Rigsrevisionens kritik til efterretning. 

 

Det fremgår af Statsrevisorernes bemærkning, at Statsrevisorerne påtaler og fin-

der det meget alvorligt, at myndighedernes styring ikke har sikret, at outsourcede 

følsomme og fortrolige persondata opbevares sikkert hos de eksterne databe-

handlere. Statsrevisorerne påtaler i den forbindelse, at myndighederne ikke har 

overholdt de regler om databeskyttelse, herunder krav om at udarbejde risiko-

vurderinger, indgå databehandleraftaler og føre tilsyn med databehandlerne, som 

har været gældende siden 2000. Statsrevisorerne bemærker, at særligt Udlændin-

ge- og Integrationsministeriet samt Region Midtjylland har haft en kritisabel sty-

ring af eksterne databehandlere. 

 

Jeg har noteret mig Statsrevisorernes kritik og finder det meget alvorligt, at Ud-

lændinge- og Integrationsministeriets styring ikke har sikret, at outsourcede føl-

somme og fortrolige persondata opbevares sikkert hos de eksterne databehandle-
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re, og at Udlændinge- og Integrationsministeriet har haft en kritisabel styring af 

eksterne databehandlere. 

 

Jeg ser med stor alvor på de kritikpunkter, som Statsrevisorerne har rejst. Jeg kan 

oplyse, at Udlændinge- og Integrationsministeriet på baggrund af Rigsrevisionens 

beretning og den alvorlige kritik fra Statsrevisorerne har styrket forvaltningen af 

ministerområdets outsourcede persondata. Ministeriet har iværksat en tilbunds-

gående gennemgang af området for outsourcede persondata i hele koncernen. I 

den forbindelse blev der nedsat en task force, som har gennemgået samtlige leve-

randørforhold og har tilvejebragt risikovurderinger, hvor de manglede, samt ind-

gået databehandleraftaler og sikret, at de lever op til kravene i GDPR.  Ministeriet 

har endelig igangsat tilsyn over for databehandlerne.  

 

Jeg kan endvidere oplyse, at der pr. 1. august 2020 er etableret en ny styrelse – 

Hjemrejsestyrelsen – i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hjemrejsestyrel-

sen er i gang med at få etableret en række leverandørforhold og er fuldt opmærk-

som på, at der skal foretages risikovurderinger, indgås databehandleraftaler og 

iværksættes tilsyn i forhold til styrelsens leverandører. Udlændinge- og Integrati-

onsministeriets departement følger tæt op på fremdrift i forhold til dette.   

  

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil fremadrettet sikre, at ministeriet efter-

lever databeskyttelsesforordningens krav. 

 

Kopi af denne redegørelse er fremsendt til Rigsrevisionen. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kaare Dybvad Bek 

 

 

 

 

 


