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INFORMATION 

 

 

Databeskyttelsesforordningens regler om databeskyttel-
sesrådgivere 

Justitsministeriet har opdateret sin vejledning om databeskyttelsesrådgivere i de-

cember 2017. Vejledningen kan findes her:  

 

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vej-

ledning_DPO_-_revideret_offentliggoerelse__1_0_.pdf. 

 

Samlet kan KL på grundlag af betænkningen (nr. 1565/2017) og vejledningen in-

formere om følgende: 
 

Hvem skal have en databeskyttelsesrådgiver? 

Alle offentlige myndigheder1 skal fra 25. maj 2018 have en databeskyttelsesrådgi-

ver. I en kommunal kontekst betyder det at kommunen, kommunale fællesskaber 

og visse selvejende institutioner samt visse nævn skal have en databeskyttelses-

rådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren skal hjælpe myndigheden med at overvåge 

den interne overholdelse af databeskyttelsesforordningen i kommunen. Det kan 

dog være en idé, at indtænke en databeskyttelsesrådgiver allerede i forberedel-

sesfasen, så rådgiveren allerede har et godt kendskab til kommunens forhold, når 

forordningen får virkning. 

 

Fælles databeskyttelsesrådgiver? 

Flere myndigheder kan dele en databeskyttelsesrådgiver "under hensyn til deres 

organisatoriske struktur og størrelse"2. 

 

Det er en forudsætning, at databeskyttelsesrådgiveren faktisk kan udføre sine op-

gaver for de myndigheder, der påtænker at dele en databeskyttelsesrådgiver – fx 

skal kravet om uafhængighed iagttages. 

 

Det betyder, at en kommune kan dele databeskyttelsesrådgiver med en eller flere 

andre kommuner, hvis  

 delingen kan rummes inden for gældende standarder om offentligt ansattes 

bierhverv og de almindelige habilitetsregler, fx vejledning om "God adfærd i 

det offentlige" 

 den ene eller flere kommuners størrelse ikke gør det illusorisk, at databeskyt-

telsesrådgiveren kan udføre opgaven og være tilgængelig for alle kommu-

nerne og de registrerede. 

 

Justitsministeriet antager, at en kommune kan udpege en fælles databeskyttel-

sesrådgiver for kommunen og fx beboerklagenævn og børn-og ungeudvalg, som 

kommunen sekretariatsbetjener. Det fremgår af vejledningen om databeskyttel-

sesrådgivere, at en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med en 

kommune, vil kunne have fælles databeskyttelsesrådgiver med kommunen i det 

omfang kommunen yder sekretariatsbistand til institutionen.  

                                                      
1 Afgrænsningen svarer til afgrænsningen i forvaltningslovens § 2, stk. 1 og 2.  
2 Art. 37, stk. 3 

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_DPO_-_revideret_offentliggoerelse__1_0_.pdf
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_DPO_-_revideret_offentliggoerelse__1_0_.pdf
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NOTAT 

 

 

Justitsministeriet antager endvidere, at to eller flere kommuner kan oprette et 

kommunalt fællesskab, jf. KSTL § 60, til hvilket de kan gå sammen om at løse op-

gaven som databeskyttelsesrådgiver i de deltagende kommuner. 

 

En fælles databeskyttelsesrådgivers kontraktsforhold kan hvile på 

 to eller flere deltidskontrakter i de involverede kommuner, men ikke én fælles 

kontrakt 

 ansættelse i én kommune og tjenesteydelseskontrakt i den eller de øvrige in-

volverede kommuner 

 Ekstern bistand via tjenesteydelseskontrakt 

 

Hvem kan være databeskyttelsesrådgiver – og hvem kan ikke? 

Databeskyttelsesrådgiveren kan være en medarbejder i kommunen, fx en medar-

bejder, der har arbejdet med databeskyttelse og implementering af forordningen3, 

og som har de nødvendige kvalifikationer til at udføre de opgaver, som er opreg-

net i artikel 39. Databeskyttelsesrådgiveren kan også være en ekstern, fx en ad-

vokat eller revisor, der udfører hvervet på en tjenesteydelseskontrakt.  

 

Databeskyttelsesrådgiveren kan have andre opgaver, men sådanne opgaver må 

ikke medføre en interessekonflikt, og derfor kan databeskyttelsesrådgiveren ikke 

samtidig være den øverste IT- eller HR-ansvarlige. Medarbejdere, som ikke har 

det øverste ansvar for kommunens behandlingsaktiviteter, herunder for organisa-

tionens overholdelse af persondataretlige regler, fx sikkerhedskravene, kan godt 

have hvervet som databeskyttelsesrådgiver. 

 

Hvilke opgaver har en databeskyttelsesrådgiver? 

En databeskyttelsesrådgiver skal bl.a.  

 Underrette og rådgive kommunalbestyrelsen og de ansatte om forpligtelser 

vedrørende databeskyttelse i forordningen og andre nationale regler om data-

beskyttelse, fx. persondataloven. Det gælder bl.a. regler om krav til it-og infor-

mationssikkerhed, om hvornår persondata må behandles og om de registre-

redes rettigheder. Herunder skal databeskyttelsesrådgiveren involveres i ud-

arbejdelsen af kommunens politikker på databeskyttelsesområdet. 

 Overvåge kommunens overholdelse af forordningen, øvrige nationale regler 

om databeskyttelse og kommunens politikker for databeskyttelse, herunder 

om fordeling af ansvar, oplysningskampagner og uddannelse af personale, 

der medvirker ved behandling af personoplysninger. 

 Være tilgængelig for registrerede, fx borgere og medarbejdere, og svare på 

spørgsmål om behandling af deres oplysninger. 

 Være kontaktpunkt for Datatilsynet og samarbejde med Datatilsynet. 

 

Ramme for databeskyttelsesrådgiverens arbejde? 

Databeskyttelsesrådgiveren skal være uafhængig i opgaveløsningen og kan ikke 

modtage instruks, fx om en bestemt vurdering, eller en bestemt fortolkning af for-

ordningen. 

 

Det betyder bl.a., at databeskyttelsesrådgiveren 

 Skal have tilstrækkelige ressourcer til at udføre opgaven. 

 Skal have adgang til personoplysninger og behandlingsaktiviteter. 

 Skal inddrages tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål om databeskyttelse. 

                                                      
3 Betænkning 1565, s. 582. 
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NOTAT 

 

 Rapporterer direkte til kommunalbestyrelsen uden forudgående udvalgsbe-

handling. Dog vil økonomiudvalgets erklæring om økonomiske og almindelige 

administrative forhold efter § 18, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse kunne 

indhentes inden databeskyttelsesrådgiverens rapportering forelægges for 

kommunalbestyrelsen. Hvis databeskyttelsesrådgiveren er en ansat i kommu-

nen, vil den pågældende i sit ansættelsesforhold organisatorisk indgå som en 

almindelig del af forvaltningen og være underlagt et udvalg.4  

 Ikke må afskediges eller straffes for at udføre sine opgaver som DPO. Det vil 

sige, at databeskyttelsesrådgiveren er beskyttet mod usaglig afskedigelse ef-

ter almindelige arbejdsretlige regler, herunder funktionærloven. Der er ikke 

tale om TR-beskyttelse.. 

 Har tavshedspligt. 

 

 

                                                      
4 Det fremgår af betænkning 1565, s. 580, at Økonomi- og Indenrigsministeriet, såfremt en 

kommune ønsker dette, efter en konkret vurdering vil give dispensation til, at databeskyttel-

sesrådgiveren organiseres direkte under kommunalbestyrelsen. 

 


