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R E T S P O L I T I S K   F O R E N I N G 
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København 29/09 2017 

 

Retspolitisk Forening mener, at der er grund til at forvente, at Danmark ikke vil være i stand til at 

efterleve visse forpligtelser, som følger af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 

2016/679 af 27. april 2016 (persondataforordningen), idet Datatilsynet ikke har tilstrækkelige res-

sourcer til at løfte sine opgaver. Vi skriver på dette tidspunkt, fordi den danske regering netop har 

fremsat et finanslovsforslag, som ikke afhjælper problemet.  

Vores håb med dette brev er, at De vil tage kontakt til regeringen og informere den om, at De vil 

holde øje med, om Danmark kan overholde sine forpligtelser efter forordningen. 

Det drejer sig om følgende forpligtelser: 

1) forordningens artikel 57 (1) om tilsynsmyndighedens opgaver og 

2) forordningens artikel 84 (1) om andre sanktioner end administrative bøder 

Med hensyn til tilsynsmyndighedens opgaver tænker vi særligt på artikel 57 (1), litra a), om at 

føre tilsyn med og håndhæve anvendelsen af forordningen, samt på artikel 57 (1), litra d), om at 

fremme dataansvarliges og databehandleres kendskab til deres forpligtelser efter forordningen. 

Datatilsynet har pr. 1. september 2017 38 ansatte1, hvoraf 11 er ansat til udførelse af administra-

tive eller IT-drifts- og sikkerhedsmæssige opgaver. Der er derfor kun 29 ansatte, hvoraf 3 er stu-

derende, som er direkte ansat til udførelse af de opgaver, som følger af forordningens artikel 57 

(1).  

Det har resulteret i, at Datatilsynet i 2016 slog rekord med det laveste antal tilsyn siden år 2000 

(hvor persondataloven først trådte i kraft halvvejs inde i året, jf. samme lovs § 76). Der blev såle-

des i 2016 foretaget 51 tilsyn, hvoraf kun 8 af dem involverede et besøg hos den dataansvarlige – 

de resterende 43 tilsyn blev foretaget ved ”oplysningsindsamling bl.a. ved hjælp af spørge-

skema”2. 

                                                 
1https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/medarbejdere/ 
2https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/AArsberetninger/Datatilsynets_aars-
beretning_2016_WEB.pdf, side 41 
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Det rekordlave antal tilsyn skal desuden sammenholdes med det billede, som tegner sig af private 

virksomheders og offentlige myndigheders overholdelse af de nugældende regler og implemente-

ring af de kommende regler. En analyse viser3, at mange virksomheders og offentlige myndighe-

ders elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer ikke kan håndtere flere af de krav, som 

forordningen indeholder. En anden analyse4 konkluderer, at over 50 % af de europæiske virksom-

heder, som skal overholde forordningen, stadig ikke vil kunne det i udgangen af 2018. Endelig er 

det også tilfældet, at både kommuner og regioner ikke kan overholde de regler, som har været 

gældende siden år 200056. 

Udover tilsynsopgaven er det som nævnt i forordningens artikel 57 (1), litra d), et krav, at Datatil-

synet skal vejlede dataansvarlige og -behandlere om deres forpligtelser. Når både private virk-

somheder og offentlige myndigheder på nuværende tidspunkt har problemer med overholdelsen af 

nugældende regler, vil den nye forordning give anledning til en betydeligt større mængde rådgiv-

ning, som Datatilsynet således også skal foretage med de sparsomme ressourcer. Derfor er der  

også fra erhvervslivets side et ønske om, at Datatilsynet får flere ressourcer til at løfte rådgiv-

ningsopgaven7. 

Med henvisning til de refererede nyhedsartikler og udtalelser fra Datatilsynet selv8 vil vi argu-

mentere for, at det er offentligt kendt, at Datatilsynet ikke har ressourcer nok til at løfte sine opga-

ver. Det er problematisk, da en afledt effekt heraf kan være, at persondataforordningens bødeni-

veau i sig selv ikke vil få den ønskede afskrækkende effekt, jf. Forordningens artikel 84 (1), idet 

opdagelsesrisikoen er for lav.  

Finanslovsforslaget, som regeringen har fremsat9, lægger op til en merbevilling på 54 %, hvilket 

ifølge flere medier10, vil betyde en stigning til omkring 50 ansatte.  

                                                 
3https://www.version2.dk/artikel/undersoegelse-esdh-systemer-mangler-kritiske-funktioner-at-klare-nye-person-
data-krav-1080158?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=v2daglig&cx_newslet-
ter=v2daglig&cx_newsletterid=1078875  
4http://www.gartner.com/newsroom/id/3701117  
5https://www.computerworld.dk/art/238651/datatilsynet-danske-kommuner-overholder-ikke-persondata-loven-i-
fire-kommuner-er-situationen-staerkt-kritisabel  
6https://www.version2.dk/artikel/samtlige-regioner-faar-roeffel-datatilsynet-at-svigte-overholdelse-persondatareg-
ler-1074491  
7http://www.altinget.dk/digitalvelfaerd/artikel/dansk-erhverv-boerst-stoevet-af-datatilsynet  
8https://www.computerworld.dk/art/240265/datatilsynet-11-maaneder-foer-persondataforordningen-vi-kan-ikke-
haandhaeve-loven-med-de-nuvaerende-ressourcer  
9https://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/2016/ffl17/ffl17a.ashx?la=da 
10https://www.computerworld.dk/art/240947/finanslov-datatilsynets-budget-skal-oeges-med-54-procent-medar-
bejderstab-stiger-fra-33-til-50-mand, https://www.kromannreumert.com/Nyheder/2017/09/Regeringen-oeger-
Datatilsynets-budget,  

https://www.version2.dk/artikel/undersoegelse-esdh-systemer-mangler-kritiske-funktioner-at-klare-nye-persondata-krav-1080158?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=v2daglig&cx_newsletter=v2daglig&cx_newsletterid=1078875
https://www.version2.dk/artikel/undersoegelse-esdh-systemer-mangler-kritiske-funktioner-at-klare-nye-persondata-krav-1080158?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=v2daglig&cx_newsletter=v2daglig&cx_newsletterid=1078875
https://www.version2.dk/artikel/undersoegelse-esdh-systemer-mangler-kritiske-funktioner-at-klare-nye-persondata-krav-1080158?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=v2daglig&cx_newsletter=v2daglig&cx_newsletterid=1078875
http://www.gartner.com/newsroom/id/3701117
https://www.computerworld.dk/art/238651/datatilsynet-danske-kommuner-overholder-ikke-persondata-loven-i-fire-kommuner-er-situationen-staerkt-kritisabel
https://www.computerworld.dk/art/238651/datatilsynet-danske-kommuner-overholder-ikke-persondata-loven-i-fire-kommuner-er-situationen-staerkt-kritisabel
https://www.version2.dk/artikel/samtlige-regioner-faar-roeffel-datatilsynet-at-svigte-overholdelse-persondataregler-1074491
https://www.version2.dk/artikel/samtlige-regioner-faar-roeffel-datatilsynet-at-svigte-overholdelse-persondataregler-1074491
http://www.altinget.dk/digitalvelfaerd/artikel/dansk-erhverv-boerst-stoevet-af-datatilsynet
https://www.computerworld.dk/art/240265/datatilsynet-11-maaneder-foer-persondataforordningen-vi-kan-ikke-haandhaeve-loven-med-de-nuvaerende-ressourcer
https://www.computerworld.dk/art/240265/datatilsynet-11-maaneder-foer-persondataforordningen-vi-kan-ikke-haandhaeve-loven-med-de-nuvaerende-ressourcer
https://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/2016/ffl17/ffl17a.ashx?la=da
https://www.computerworld.dk/art/240947/finanslov-datatilsynets-budget-skal-oeges-med-54-procent-medarbejderstab-stiger-fra-33-til-50-mand
https://www.computerworld.dk/art/240947/finanslov-datatilsynets-budget-skal-oeges-med-54-procent-medarbejderstab-stiger-fra-33-til-50-mand
https://www.kromannreumert.com/Nyheder/2017/09/Regeringen-oeger-Datatilsynets-budget
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Vi mener ikke, at en så beskeden merbevilling vil kunne sikre Datatilsynets udførelse af sine op-

gaver, når den hastige digitale udvikling betyder en langt større brug af persondata på alle sam-

fundets områder11, herunder f.eks. bankers brug til markedsføring og produktudvikling af oplys-

ninger om brug af betalingstjenester12.  

 

 

Med venlig hilsen 

Bjørn Elmquist Victor Emil Clausen 

Formand  Medlem af foreningen 

 

 

 

 

  

                                                 
11https://www.version2.dk/artikel/leder-staerkere-datatilsyn-helt-noedvendigt-moderne-demokrati-1080141  
12https://www.version2.dk/artikel/din-bank-ved-mere-dig-end-nogensinde-foer-vil-gerne-vide-meget-mere-
1080534?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=v2daglig&cx_newsletter=v2dag-
lig&cx_newsletterid=1079038  
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