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Brev til ordførerne om styrkelse af Datatilsynet 
 
Der er lagt op til at skære 3,7. mio. kr. ned på Datatilsynet i regeringens finanslovsudspil. Det mener vi i Rådet for 

Digital Sikkerhed er bekymrende, da det er centralt for både myndigheder og virksomheder at have et stærkt Datatilsyn, 

som kan vejlede, udvikle praksis og tage stilling til ny teknologi. Datatilsynets vejledninger, afgørelser og øvrige arbejde 

er afgørende for, at borgerne kan have tillid til, at borgernes oplysninger behandles på en ordentlig måde og dermed 

have tillid til digitaliseringen. Derfor anbefaler Rådet for Digital Sikkerhed, at man i stedet for at skære ned giver 

Datatilsynet et to-cifret million-beløb i nye faste årlige bevillinger. 

Styrk Datatilsynet på Finansloven 

Med det nye finanslovsforslag mister Datatilsynet 3,7 millioner på sin nettoudgiftsbevilling, og fem stillinger 
skæres bort, bl.a. fordi nogle af de midlertidige bevilliger, der tidligere er givet, udløber. Det er planen, at 

der i de kommende år skal skæres endnu flere midler og stillinger væk1.   

Datatilsynet skaber tillid til digitaliseringen  
I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi hedder det, at ”Ansvarlig anvendelse af data og ny teknologi er 

et vigtigt værktøj, der kan bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft, bidrage til den grønne omstilling 

af det danske samfund og understøtte udviklingen af velfærdssamfundet, herunder også vores 

sundhedsvæsen.”2 En væsentlig forudsætning for at der kan ske ansvarlig anvendelse af data, som 

understøtter borgernes tillid til digitaliseringen, er et stærkt datatilsyn:  

• Datatilsynet bidrager gennem vejledning til at gøre det komplekse persondataretlige område mere 
gennemsigtigt for danske dataansvarlige.  

• Datatilsynet hjælper de registrerede, som uretmæssigt får behandlet deres data.  

• Datatilsynet bidrager med danske synspunkter til det europæiske samarbejde og formidler de 
harmoniserede europæiske fortolkninger, som stiller erhvervslivet nogen lunde lige indenfor EU. 

• Datatilsynet sikrer gennem tilsyn, at de dataansvarlige i højere grad overholder reglerne og 
beskytter de registrerede. Den praksis, som Datatilsynet dermed fastlægger, er meget vigtige 
fortolkningsbidrag til at forstå og blive vejledt om reglerne.  

• Datatilsynet bidrager til vurdering af lovforslag og er med til at sikre, at Folketing og embedsværk 
ikke underminerer de registreredes rettigheder for at forfølge tiden populære formål.  

• Datatilsynet bidrager til bedre informationssikkerhed i alle dele af det danske samfund ved at stille 
krav om risikovurderinger og sikkerhedsforanstaltninger hos de dataansvarlige, og krav om at de 
skal få styr på deres leverandører, databehandlerne.  

• Datatilsynet bidrager til at skabe fælles forståelse for regler og praksis i de netværk, som de senere 
år er blevet nedsat med centrale aktører i det danske samfund.  

Mulige forbedringer  

Der er stadig rum til forbedringer. Virksomheder, myndigheder og alle andre dataansvarlige har brug for 
mere vejledning og mange flere principielle afgørelser for at forstå og kunne arbejde med en god 
databeskyttelse. Vi har brug for et mere teknisk datatilsyn, som kan vurdere og vejlede om ny brug af 

 
1 https://fm.dk/media/26274/ffl23a.pdf, side 621 
2 https://digst.dk/strategier/den-faellesoffentlige-digitaliseringsstrategi/  
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teknologier som kunstig intelligens og kryptering. Vi har også brug for et tydeligt og handlekraftigt 
Datatilsyn, som sikrer, at det ikke er de dataansvarlige, som bruger ufine teknologier og metoder, som 
vinder på markedet over dem, som opfører sig i overensstemmelse med reglerne. De forbedringer kan vi 
kun få ved at styrke Datatilsynet i stedet for at skære dem systematisk ned over de næste år.  

Datatilsynet medvirker til løsninger  

Der sker i omegnen af 150 anmeldelser til Datatilsynet om ugen3. Den for tiden meget omtalte 
Chromebooksag i Helsingør Kommune er bare et eksempel på en af disse anmeldelser. Sådanne sager 
underminerer borgernes tillid til den digitalisering, som er så vigtig for individerne og for samfundet. 
Datatilsynet kan medvirke til at løse problemerne ved generelt at vejlede de dataansvarlige og ved sammen 
med de dataansvarlige at lægge pres på leverandørerne, så de retter ind efter de persondataretlige regler 
og beskytter de registreredes rettigheder, som vi har fastsat i Europa. Et sådant arbejde kan Datatilsynet 
kun gøre, hvis de har ressourcerne til det.  

Styrk Datatilsynet så det kan mærkes  

Rådet for Digital Sikkerhed finder, at vi skal have mere af alt det gode, Datatilsynet giver os. Lad os derfor i 
stedet styrke Datatilsynet. Prisen på ekstra årsværk til Datatilsynet er en lille pris at betale for at 
understøtte og udbygge tilliden til digitaliseringen.  Datatilsynet har allerede en opgave i at vejlede og 
rådgive, men vi foreslår, at Datatilsynet får varige nye ressourcer til en dedikeret vejledningsenhed, der skal 
rådgive virksomheder, myndigheder og organisationer om, hvordan de bedst muligt lever op til de 
komplekse regler for databeskyttelse i EU. Samtidig er det vigtigt, at der træffes flere principielle afgørelser, 
og at afgørelser udmunder i konkret vejledning til de dataansvarlige. Endelig er det vigtigt, at der rådgives 
om ny teknologi, så teknologien optages i overensstemmelse med de persondataretlige regler, og ikke skal 
rulles tilbage efter en evt. klagesag.  

Rådet for Digital Sikkerhed vil opfordre til, at der afsættes et to-cifret millionbeløb i nye faste årlige 
bevillinger til Datatilsynet på Finansloven 2023 til en generel vejledningsenhed, praksisudvikling og heraf 
afledt vejledning, samt adressering af ny teknologi. Vi håber, at du vil tage Datatilsynets bevillinger med til 
forhandlingsbordet, når finanslovsforhandlingerne starter. 

Rådet for Digital Sikkerhed står naturligvis til rådighed for en uddybelse af ovennævnte synspunkter. 

På bestyrelsens vegne 

Henning Mortensen 

Formand, Rådet for Digital Sikkerhed 

Kort om Rådet: Vi er en uafhængig medlemsorganisation bestående af offentlige myndigheder og private 

virksomheder, der besidder og inddrager højt specialiseret viden og erfaringer om informationssikkerhed og 

privatlivsbeskyttelse og har repræsentanter i flere af regeringens rådgivende ekspertpaneler på området. 

Rådet arbejder for et trygt og frit digitalt samfund for alle.  

 
3  https://www.datatilsynet.dk/sikkerhedsbrud/statistik-over-anmeldte-sikkerhedsbrud 
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