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Besvarelse af spørgsmål nr. 1025 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1025 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. april 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 1025 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange årsværk alle kommu-

ner har brugt på databeskyttelsesforordningen, som har fundet 

anvendelse i Danmark fra den 25. maj 2018, herunder hvad års-

værkene har kostet kommunerne? Svaret bedes opgjort for alle 

landets kommuner i tabelform med både årsværk og omkostnin-

ger.” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Kommunernes Landsforening (KL), der har oplyst følgende: 

 

”Kommunerne har brugt og bruger mange resurser på arbejdet 

med databeskyttelsesforordningen. Men det er ikke muligt 

umiddelbart at opgøre, hvor mange årsværk kommunerne har 

brugt på arbejdet. Idet resurseforbruget er spredt ud over en lang 

række (næsten alle) medarbejdergrupper, som også varetager 

andre opgaver end implementering af databeskyttelsesforord-

ningens regler. Det drejer sig fx om sagsbehandlere, fagchefer, 

lærere, institutionspersonale, it-medarbejdere og digitaliserings-

konsulenter. Hertil kommer, at årsværk forbundet med ekstern 

advokat- eller revisionsbistand til fx DPO-funktionen eller ud-

arbejdelse af revisionserklæringer ikke fremgår af kommuner-

nes regnskabsdata. Derfor kan der ikke ske en opgørelse med 

udgangspunkt i kommunernes personaledata eller regnskabs-

data. Kommunerne er kompenseret for opgaven via det kommu-

nale bloktilskud med 63,7 mio. kr. i 2018, 90,0 mio. kr. i 2019 

og 71,2 mio. kr. i 2020 og frem (2021-pl). Udgifter til den nye, 

særskilte databeskyttelsesrådgiverfunktion indgår også i denne 

kompensation. 

  

Det er KL’s vurdering på baggrund af mange kommuners be-

skrivelser, at kommunerne har brugt væsentligt flere resurser på 

implementeringen af databeskyttelsesforordningens regler og 

har haft årsværksomkostninger, der er væsentlig højere end den 

aftalte kompensation. Det er dog, jf. ovenfor, svært at opgøre på 

baggrund af eksisterende kommunale data.” 
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