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Introduktion 
Det er dette notats formål at undersøge muligheden for at trække oplysninger i tilknytning til 
underretninger ved Projekt Beslutningsstøtte. Der vil blive lagt vægt på at undersøge i hvilket 
omfang, man vil kunne trække oplysninger, når redskabet vil overgå fra forskningsmæssig drift til 
kommunal drift.  



 

Som man kan læse i projektbeskrivelsen, baserer redskabet, der præsenteres i projektbeskrivelsen 
sig på Predictive Risk Modelling. Forudsætningen for den succesfulde anvendelse af Predictive 
Risk Modelling er, at man kan få adgang til de nødvendige personoplysninger, da det sikrer den 
største statistiske sandsynlighed for, at redskabet rammer rigtigt i sin forudsigelse.  

En række af disse oplysninger vil have karakter af at være særligt følsomme oplysninger, der er 
reguleret i EU’s databeskyttelsesforordning. Det er målet med dette notat at undersøge 
tilgængeligheden af relevante personoplysninger, og om der er særlige forhold i denne tilknytning, 
som man skal være særlig opmærksom på.  

I relation til fokus på tilgængeligheden af personoplysninger til brug for redskabet, vil dette notat 
beskæftige sig med behandlingsformen, samkøring, betydningen af bestemmelserne om profilering 
og de særlige hensyn man skal tage, efter den nye databeskyttelsesforordning, når man behandler 
personoplysninger vedrørende børn.  

 

Retssikkerhed og privatliv – internationale rammer 

Hvordan sagerne belyses i dag og gennemgang af relevante bestemmelser 
Hvilke oplysninger anvendes i dag 
Når sagsbehandlere i dag modtager underretninger, vil de kunne trække på en række oplysninger, 
som kommunen i forvejen ligger inde med1. Her tænkes på de oplysninger som allerede kan findes 
registre såsom cpr-registeret, DUBU og KMD og andre. Herudover ligger de enkelte sociale 
kontorer inde med oplysninger, som man ligeledes vil kunne trække på i gamle sagsmapper. Det 
kan være hvis man tidligere har modtaget underretninger vedrørende det samme barn eller ung, eller 
hvis man ligefrem har haft en indsats.  
Derudover indeholder underretningen oftest også en række personoplysninger angivet af 
underretter.  

I det næste præsenteres de bestemmelser som er særligt relevante for den videre sagsbehandling – i 
relation til at indhente oplysninger – når en kommune modtager en underretning.  

 
Forvaltningsloven 
Det har tidligere krævet samtykke, når man skulle udveksle oplysninger mellem 
forvaltningsenheder. Dette gives der mulighed for, at man kan gøre op med ved udarbejdelse af en 
bekendtgørelse. I de specielle bemærkninger til § 5 i L 68, anføres det, at ”(b)estemmelsen i stk. 3 
kan både anvendes til at fastsætte regler om videregivelse af oplysninger inden for en myndighed 
(f.eks. en kommune) og fra én myndighed til en anden myndighed” (L 68, 2017-18, specielle 
bemærkninger til § 5).  

En anden barriere i forhold til at få oplysninger fra andre dele af forvaltningen er på nuværende 
tidspunkt forvaltningslovens § 29, der omhandler ansøgningssager. Har en borger selv rettet 

 
1 Se afrapportering fra december 2017 



 

henvendelse til myndigheden, må der ikke indhentes oplysninger til sagen – medmindre der 
foreligger et samtykke hertil, det følger af en anden lov eller der er særlige hensyn til ansøgeren 
eller tredjemand, der overstiger ansøgerens interesse i ikke at kunne indhente oplysningen. I de 
specielle bemærkninger til pkt. i ændringsforslag fra d. 9. februar til lovforslag L 68 gives som 
eksempel til, hvordan man vil kunne anvende bemyndigelsesmuligheden i § 5, stk. 3 til ved 
bekendtgørelse at lave nærmere regler om, at fravige forvaltningslovens § 29 i nærmere bestemte 
sager.  

 

Databeskyttelsesforordningen  
I slutningen af maj fandt databeskyttelsesforordningen (også omtalt under den engelske forkortelse 
GDPR eller forordningen nedenfor) anvendelse. Forordningen er en harmonisering af reglerne 
inden for EU vedrørende databeskyttelse, der skal sikre en ensartning af retstilstanden. 
Forordningen har dog tilladt et vist spillerum hvor nationerne, hver især, vil kunne 
videreføre/indføre særregler.  

I Danmark er forholdet mellem databeskyttelsesforordningen og danske regler om beskyttelse af 
personoplysningerne reguleret i den ny-vedtagne databeskyttelseslov (også omtalt under 
forkortelsen DL nedenfor). Her anføres det § 1, stk. 3, at, ”(R)egler om behandling af 
personoplysninger i anden lovgivning, som ligger inden for databeskyttelsesforordningens rammer 
for særregler om behandling af personoplysninger, går forud for reglerne i denne lov”.  

Uagtet de danske særregler vil man være omfattet af de grundlæggende principper for behandling af 
personoplysninger. GDPR anvender udtrykket behandling. I medfør af GDPR art. 4, nr. 2, forstås 
der hermed, ”Enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk 
behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand 
for…”. Herunder falder samkøring, videregivelse, sletning osv.  

Herudover følger af GDPR art. 5 en række principper ved behandling af personoplysninger. Disse 
principper vil skulle iagttages forud for enhver behandling, og omfatter blandt andet krav om, at 
man skal gøre sig overvejelser om formålet og nødvendigheden forud for en behandling. Disse 
principper omtales løbende i det følgende, når det er relevant.  

Danske særregler 
Som en del af implementeringen af GDPR i Danmark blev ministerierne bedt om at vurdere om 
GDPR vil skulle medføre ændringer i lovgivningen inden for det givne ministeriums ressortområde. 
Her angav Børne- og Socialministeriets departement blandt andet, at man vil kunne videreføre 
bestemmelserne i retssikkerhedsloven og serviceloven om videregivelse og indhentning af 
oplysninger efter GDPR’s ikrafttræden (Betænkning nr. 1565, del 2, s. 82). Reglerne ligger efter 
ministeriets vurdering inden for rammerne af det nationale spillerum, der tillades i GDPR. 

De behandlingsregler man finder i GDPR, art. 6 og 9 vil derfor ikke finde anvendelse, når blot de 
danske særregler lever op til rammen i GDPR. 

Retssikkerhedslovens (herefter RSL) regler om indhentning af oplysninger og servicelovens 
(herefter SL) nærmere specifikke regler herom vil altså fortsat være gældende; og vil derfor blive 
omtalt her.  



 

 

Retssikkerhedsloven 
Når sociale myndigheder indhenter oplysninger i sagsbehandlingen foregår det i hovedreglen efter 
RSL § 11 a, stk. 1. Her gives myndigheden tilladelse til at indhente oplysninger i forbindelse med 
sager, forudsat at borgeren giver samtykke. Bestemmelsen regulerer indhentning af oplysninger fra 
en bred vifte af aktører, der blandt andet omfatter alle offentlige myndigheder, 
uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen, a-kasser, arbejdsgivere, m.fl.  

Nægter borgeren at give samtykke, har myndigheden mulighed for at indhente oplysninger inden 
for sagsområdet, der er reguleret i servicelovens kapitel 11 (særlig støtte til børn og unge), hvis man 
vurderer det nødvendigt at indhente oplysningerne uden samtykke, jf. § 11 c, stk. 1, og at man først 
har forsøgt sig på at indhente oplysningen, jf. § 11 c, stk. 4. 

Samtykket – eller fejslagne forsøg på at indhente samtykke – spiller altså en vigtig rolle ved 
indhentning af oplysninger, som myndigheden ikke selv råder over i forvejen.  

 

Serviceloven 
Ansatte i det offentlige har pligt til at underrette efter servicelovens § 153, hvis de får grund til at 
antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Bestemmelsen indebærer en vis 
udveksling af oplysninger om barnet eller den unge til de sociale myndigheder.  

Servicelovens § 49 a omfatter en adgang til uden samtykke, at udveksle oplysninger ”…om rent 
private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, 
hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om 
udsatte børn og unge”. Bestemmelsen udvider adgangen til udveksling af oplysninger i det tidlige 
samarbejde og blev i sin tid indsat for at anspore konkret fagligt samarbejde mellem fagpersoner. 
Det er målet med bestemmelsen, at give fagpersoner mulighed for at tage konkrete emner op til 
diskussion blandt fagkolleger for at man afklare, om det er udfordringer, som man kan løse inden 
for det generelle tilbud, eller om man skal underrette de sociale myndigheder (Rasmussen og Røhl, 
s. 187).  
Servicelovens § 49 a stiller ikke krav om, at man indhenter samtykke fra barnet over 15 år eller 
forældremyndighedsindehaver. I forarbejder forudsættes det dog, at man enten har forsøgt sig herpå 
eller at have overvejet muligheden (L 178, 2009-10, alm. bem. afsnit. 3.3.1.3). Denne forpligtelse 
skal ses i lyset af sikring af borgerens retssikkerhed og privatliv.  

Den foreslåede ordning 
GDPR regler finder anvendelse, når der behandles oplysninger ved hjælp af ’automatisk 
databehandling’. De oplysninger man finder lagret i en elektronisk enhed – såsom en computer, 
mobil eller lignende - er at forstå som omfattet af begrebet automatisk databehandling.  
Oplysninger, der er lagret i et manuelt register, er også omfattet af GDPR’s bestemmelser.  

I det følgende gennemgås reglerne om samkøring, der er den behandlingsform som udgør 
forudsætningen for det statistiske redskab.  

 



 

Samkøring 
Samkøring er en fælles betegnelse for forskellige tekniske løsninger, som vedrører sammenkobling 
af oplysninger, der kommer fra forskellige registersystemer. Der kan blandt andet være tale om 
maskinelle overførsler, hvorved et register tilføres oplysninger fra et andet register, således at det 
modtagne register udvides med disse oplysninger, eller maskinelle sammenstillinger af oplysninger 
fra forskellige registre, hvorved der dannes et nyt uddataprodukt, eksempelvis et nyt register.96 

I Justitsministeriets betænkning, Databeskyttelsesforordningen – og de retlige rammer for dansk 
lovgivning (Justitsministeriet, betænkning nr. 1565, 2017) beskrives samkøring som ”… en fælles 
betegnelse for forskellige tekniske løsninger, som vedrører sammenkobling af oplysninger, der 
kommer fra forskellige registersystemer. Der kan blandt andet være tale om maskinelle overførsler, 
hvorved et register tilføres oplysninger fra et andet register, således at det modtagne register 
udvides med disse oplysninger, eller maskinelle sammenstillinger af oplysninger fra forskellige 
registre, hvorved der dannes et nyt uddataprodukt, eksempelvis et nyt register. Hvis oplysninger fra 
forskellige forvaltningsgrene videregives til samtidig anvendelse, vil det bedømmes på samme måde 
som samkøring”. Definitionen synes at omfatte den behandling, som er forudsætningen for 
anvendelse af det statistiske redskab.  

Samkøring blev et centralt opmærksomhedspunkt under vedtagelsen af databeskyttelsesloven, hvor 
der var uenighed om, hvorvidt man skulle regulere denne behandlingsform mere eller mindre. Det 
skyldes ikke mindst, at samkøring betragtes som en indgribende behandlingsform. Samkøring i 
kontroløjemed har tidligere forudsat klar lovhjemmel (se mere herom i afsnit ’Kontroløjemed’ 
nedenfor).   

Samkøringen skal overholde de grundlæggende behandlingsprincipper, som betyder at den ikke må 
stride mod det overordnede formål for de enkeltvist indhentede oplysninger, jf. GDPR art. 5, stk. 2. 
Datatilsynet har til eksempel afgjort, at oplysninger indhentet i forbindelse med ansættelse ikke må 
videregives til forsikringsselskab med henblik på at tilbyde ansatte gunstige forsikringer som et 
medarbejdergode (DT 2008-632-0034). I praksis har offentlige myndigheder dog haft et vidt 
manøvrerum i forhold til genanvendelse af oplysninger. I forbindelse med forarbejdet til 
Databeskyttelsesloven i foråret 2018 svarede Justitsministeren - i relation til spørgsmål om 
videreanvendelse af oplysninger til andre formål – at, ”Baggrunden for forslaget er bl.a., at 
regeringen ønsker, at det offentlige kan videreanvende og genbruge data på en effektiv, åben og 
transparent måde, der stadig lever op til kravene om databeskyttelse” (spg. 4, L 68, 2017-18). 
Videre udtrykte ministeren i sit talepapir til samråd af 16. januar 2018 - vedrørende kritikken til den 
foreslåede § 5, stk. 3 i databeskyttelsesloven - at intentionen er at gøre det tydeligere for 
kommunerne, hvordan retstillingen er i forhold til samkøring.  

Med DL § 5, stk. 3 gives offentlige myndigheder i udvidet grad mulighed for at genanvende 
oplysninger til andre formål end de oprindeligt var indsamlet til – uafhængigt af formålenes 
forenelighed (spg. 4, L68, 2017-18) Denne udvidede adgang gælder ikke for helbreds- og genetiske 
oplysninger indsamlet som led i behandling efter sundhedsloven eller DL § 7, stk. 3.  

Denne undtagelse til GDPR art. 5, stk. 2 kan få stor betydning, da flere oplysninger bliver gjort 
tilgængelige for det statistiske redskab. Forudsætningen er, at der bliver udarbejdet en 
bekendtgørelse herom, der er gældende inden for det sociale område. Denne bekendtgørelse skal 
holde sig inden for rammerne af GDPR art. 23, der oplister muligheder for at fravige GDPR art. 5.  



 

I svaret til spørgsmål 71 (spg. 71, L 68, 2017-18) indhentede Justitsministeriet en udtalelse fra 
Børne- og socialministeriet, hvor det fremgår, at ”Regeringen vil med initiativet give kommunerne 
mulighed for at bruge deres eksisterende data til tidligt at opspore udsatte børn ved at samkøre 
data fra forskellige forvaltninger og dermed kunne hjælpe udsatte børn tidligere. Initiativet skal 
bidrage til en tidlig opsporing af udsatte børn og dermed udgøre et supplement til de eksisterende 
muligheder for tidlig opsporing, herunder underretningsreglerne. Regeringen lægger op til at give 
kommunerne en mulighed for at lave databaseret opsporing alene med det formål at opspore 
udsatte børn”. Videre tilføjes det, at den konkrete model vil man tage stilling til efter Folketingets 
behandling af databeskyttelsesloven.  

 
Kontroløjemed 
Samkøring af personoplysninger i kontroløjemed krævede tidligere klar og utvetydig lovhjemmel. 
Det fulgte efter en tilkendegivelse fra Retsudvalgets flertal i forbindelse med ændring af 
registerloven. Dette krav videreførtes ved indførelsen af den tidligere persondatalov. Ligeledes var 
der krav om, at berørte personer skulle have meddelelse om kontrollen i forbindelse med afgivelse 
af oplysningerne og at kontrollen – med mindre særlige forhold gjorde sig gældende - kun ville tage 
sigte på fremtidige forhold (Retsudvalget, L 50, 1999). 

Justitsministeren blev i forbindelse med forarbejdet til databeskyttelsesloven spurgt, om hvornår en 
behandling af personoplysninger er i kontroløjemed, og svarede hertil, at det ville være en konkret 
vurdering, som ville skulle udfyldes i praksis. Justitsministeren vurderer samme sted, at det ikke vil 
være behandling i kontroløjemed, hvis man genanvender personoplysninger som forskellige grene 
af forvaltningen ligger inde med, ”… med henblik på bedst muligt at kunne hjælpe socialt udsatte 
børn med det mest optimale behandlingsforløb” (spg. 80, L 68, 2017-18). 

Dette indebærer således, at man ikke er underlagt de krav til oplysningspligten, som følger af DL § 
23, forudsat at samkøringen af personoplysningerne sker på baggrund af en bekendtgørelse udstedt i 
forlængelse DL § 5, stk. 3, 1. pkt.  

Datakvalitet  
Ved behandling af personoplysninger gennem samkøring og samstilling er det afgørende for det 
samlede resultat, at de enkelte oplysninger man anvender er korrekte. Da det statistiske redskab 
kæder oplysninger sammen med andre oplysninger, bliver forudsigelsen afhængig af, at 
oplysningerne hver især er af høj kvalitet.  

Man vil som myndighed generelt skulle sikre sig, i videst muligt omfang, at de oplysninger man 
bruger i forbindelse med brug af værktøjet er så korrekte som muligt – og at man kan undgå 
forældede oplysninger. Sikkerhed for at de anvendte oplysninger er 100% korrekte er dog ikke til at 
garantere, før man har været dem alle igennem. Hvilken betydning en enkelt fejl får for redskabets 
samlede resultat, er endnu ikke afklaret. 

Det må hertil bemærkes, at den dataansvarlige som følge af GDPR art. 5, litra d forpligtes til at 
sikre personoplysninger er korrekte og om nødvendigt ajourførte. Ifølge præambelbetragtning nr. 39 
til GDPR bør der træffes enhver rimelige foranstaltning for at sikre, at urigtige personoplysninger 
berigtiges eller slettes. Ifølge Justitsministeriets betænkning bør dette efter indførelsen af GDPR ske 



 

straks (Justitsministeriet, nr. 1565, afsnit. 3.1.3.4). Dette må stille forventninger om, at de fleste 
registre indeholder personoplysninger, der enten er helt korrekte eller berigtigede2; og derfor 
uproblematiske at anvende til samkøring og sammenstilling. Det er dog vigtigt, at man er 
opmærksom på problemstillingen.    

Transparens 
Transparens forstås i dette afsnit fra borgerens perspektiv. Med hensyn til transparens set fra 
sagsbehandlerens perspektiv henvises der til det etiske notat.  

Efter retssikkerhedslovens § 4 forpligtes offentlige myndigheder, at give borgeren mulighed for at 
medvirke ved behandlingen af sin sag, og til at tilrettelægge behandlingen på en sådan måde, at 
borgeren kan udnytte denne mulighed.    

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til retssikkerhedsloven ved (L 228, 1996-97, afsnit. 
3.2), at borgerinddragelse ikke er udtryk for ’noget helt nyt’, men eksisterede allerede under det 
større samlebegreb god forvaltningsskik. Borgerinddragelse er derfor ikke afskåret, når der ikke er 
tale om konkret sagsbehandling – faktisk forvaltningsvirksomhed, da man er forpligtet herpå i 
medfør af god forvaltningskik.  

Man kan argumentere for, at borgeren bør få kendskab til eksistensen af det resultat, som et 
statistisk redskab skulle komme frem til på baggrund af de offentlige myndigheders pligt til 
borgerinddragelse. Ligeledes vil man skulle partshøre borgeren om et redskabs udfald efter 
forvaltningslovens § 19, når dets resultat har væsentlig betydning for en sags afgørelse. Gennem 
borgerinddragelsen og partshøringen kunne det tænkes, at man vil kunne komme udfordringerne 
omkring datakvalitet til livs.    

Efter databeskyttelseslovens § 23, jf. GDPR art. 13 og særligt 14 er offentlige myndighederne 
fritaget oplysningspligt, hvis behandling sker som følge af DL § 5, stk. 3, 1. pkt. og hvis 
behandlingen foretages i kontroløjemed.  

 
Oplysningspligten 
 

 
2 Offentlige myndigheder bør være tilbageholdende med at slette fejlbehæftede personoplysninger, da det vil 
besværliggøre dokumentation vedrørende de faktuelle forhold i en afgørelse. Man bør her i stedet berigtige oplysningen 
(Justitsministeriets betænkning, nr. 1565, afsnit. 3.1.2.4).  
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