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Justitieråd Henrik Jermsten belyser i sit referat på megen instruktiv vis en række centrale 
datatbeskyttelsesmæssige problemer, som knytter sig til den omfattende spredning af offentlig 
information - typisk gennem internettet.

De regler, der gælder i de nordiske lande, er - som det også fremhæves i referatet - jo 
især baseret på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24.10.1995 om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger. Retsstillingen er imidlertid ikke ens i de nordiske lande, idet direktivet 
åbner visse mulighed for supplerende nationale regler. De tre teser, som referenten opstiller, 
synes i hvertfald at vise, at retsstillingen i Sverige på nogle centrale punkter er anderledes end 
i Danmark.

Jeg vil i det følgende forholde mig til de tre teser enkeltvis.

1. «Tes 1.Det almänna har ett ansvar för at vidta adekvate åtgärder for at motverka den ökade 
risk for oönskad spridning av information inom och mellan myndigheter som den moderne 
informationstekniken innebär.»

Jeg er enig med referenten i, at det er myndighedernes ansvar at sikre uønsket 
spredning af information. Som jeg forstår det svenske system, er der – udover direktivets helt 
overordnede og generelle regler - mange myndigheds- og sektorspecifikke ordninger, men ikke 
nogen almindelig regulering. Min opfattelse er, at en sådan regulering vil være hensigtsmæssig 
af flere grunde. I forhold til myndighederne vil den kunne ”hjælpe” dem med at opbygge et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, og herved vil borgernes retssikkerhed blive styrket.

I Danmark har vi en meget generel men samtidig detaljeret bekendtgørelse om sikkerheds-
foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige 
forvaltning (Bek. nr. 528 af 15.06.2000). Det danske datatilsyn påser overholdelsen af 
bekendtgørelsen og har med hjemmel i den påtalt bl.a. følgende brud på reglerne, se 
Datatilsynets oversigt af 25.juni 2014 (www.datatilsynet.dk):

«Organisatoriske fejl.
- Manglende utilstrækkelige og ikke ajourførte uddybende sikkerhedsregler, f.eks. 

manglende retningslinjer for behandling af personoplysninger på pc-arbejdspladser 
uden for den dataansvarliges myndigheds lokaliteter.

- Utilstrækkelig beskrivelse af procedurerne for administration af adgangskontrol- og 
autorisationsordninger samt kontrollen med autorisationer.
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- Utilstrækkelige eller manglende databehandleraftaler og/eller manglende kendskab 
til underdatabehandlere.

- Manglende kontrol med sikkerhedsforanstaltninger truffet hos databehandlere.
- Meget åben adgang til oplysninger i ESDH-systemer, hvorved medarbejdere har 

adgang til bl.a. følsomme personoplysninger, som de ikke har brug for i deres 
arbejde.

- Manglende halvårlig kontrol af medarbejdernes autorisationer.
- Brug af anonyme bruger-id´er (testbrugere eller fællesbrugere), hvorved tilgang og 

anvendelse af personoplysninger ikke kan spores til én fysisk person.
- Manglende stikprøvekontrol af log (i borgerservice).
- Menneskelige fejl.
- Offentliggørelse af fortrolige og følsomme oplysninger på internettet som følge af 

fejl eller uvidenhed om, hvad der må offentliggøres, eller som følge af utilstrækkelig 
anonymisering.

- Fejl eller uvidenhed i forbindelse med udsendelse af e-mails, f.eks.at der sendes til 
forkert adresse, at fortrolige eller følsomme personoplysninger sendes i ukrypteret 
e-mail via internettet, eller at flere modtagere af en e-mail angives i modtagerfeltet(i 
en situation, hvor de ikke bør kende hinandens oplysninger).

- Uvedkommende dokumenter bliver blandet ind i en sag f.eks. i forbindelse med 
udskrivning og/eller afsendelse (ses ved både elektronisk og manuel post).

- Utilstrækkelige eller fejlbehæftede it-løsninger.
- Manglende kryptering af formularer på hjemmesider til brug for fremsendelse af 

fortrolige eller følsomme oplysninger.
- Utilstrækkelig adgangsløsning i forbindelse med adgang via internettet til at se eller 

indtaste bl.a. følsomme oplysninger.
- Adgang for brugeren uvedkommende oplysninger som følge af fejl i it-systemet.
- Manglende kontrol med afviste adgangsforsøg.
- Manglende logning eller problemer med, om de loggeder oplysninger kan anvendes 

til at spore, hvilke oplysninger en medarbejder har tilgået.»
 

Jeg er som nævnt enig i, at det i sidste ende er myndighedernes ansvar at sikre uønsket 
spredning af personoplysninger, men en generel og detaljeret regulering er efter min mening 
mindst lige så vigtig.

2. «Tes 2:Vid avsiktlig spridning af information från det offentlige måste informations-och 
verksamhetsinteressen väges mot intresset af skydd för den personlige integriteten.»

Som det fremgår af referatet, betjener myndighederne sig i vældigt stort omfang af 
internettet til at informere om deres virksomhed. I det omfang, der offentliggøres oplysninger 
om enkeltpersoner, opstår problemet om vægtningen af hensynet til offentlige information over 
for beskyttelsen af personlige integritet. Dette er til dels reguleret af persondatadirektivet, men 
også af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (Art 8) og Den Europæiske Unions 
Charter Om Grundlæggende Rettigheder (Art 7-8).

De sager, som nævnes i referatet, viser, hvor vanskelig vurderingen kan være. Se 
f.eks. også EU-dom af 9.november 2010(C-92/09 og C93/09). Domstolen slog i dommen fast, 
at regler i to forordninger om offentliggørelse af modtagere af EU’s landbrugsstøtte stred mod 
retten til beskyttelse af personoplysninger, som bl.a. er fastsat i Charteret. Dommen slog også 
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fast, at selv om offentliggørelsen havde et legitimt formål, havde EU-lovgiver ikke foretaget 
den fornødne interesseafvejning. Domstolen udelukkede dog ikke fremtidige regler om 
offentliggørelse af modtagere af EU-landbrugsstøtte.

Jeg mener, at vurderingen bør ske ved lovgivning, hvor de bagvedliggende hensyn 
(herunder proportionalitetsprincippet) kan indgå.

I Danmark afgav et udvalg i 2010 ”Betænkning om offentlige myndigheders 
offentliggørelse af kontrolresultater”, afgørelser mv.(Bet.1516/2010).

Det er udvalgets opfattelse, at en offentliggørelse af fortrolige personoplysninger på 
internettet udover at være i overensstemmelse med persondatadirektivet må kræve en særskilt 
supplerende lovhjemmel (bet.s.64). Hvilke overvejelser, der skal gøres i den forbindelse, 
fremgår af bet. s.14, hvor det bl.a. siges:

«1. Er der konkret behov for, at der sker offentliggørelse på en sådan måde, at navne på 
  fysiske eller juridiske personer fremgår eller kan udledes af det offentliggjorte?...

2. Kan der under ordningen forventes offentliggjort oplysninger om den enkelte fysiske 
eller juridiske person, hvis offentliggørelse i almindelighed må betragtes om værende 
særligt, og som derfor taler for at etablere ordningen?...

3. Kan der peges på samfundsmæssige hensyn, som taler for at etablere ordningen?...
4. Er de under 3 nævnte samfundsmæssige interesser så tungtvejende, at ordningen - 

på trods af karakteren af de oplysninger om fysiske og juridiske personer, som kan 
forventes offentliggjort under ordningen, jf.nr 2 - bør etableres?...

5. Er lovhjemlen til at etablere ordningen klar, og fremgår det i givet fald af 
bemærkningerne, hvordan der med den påtænkte ordning sker eller vil kunne ske 
fravigelse af persondataloven og de almindelige regler om tavshedspligt?...

6. Hvilke regler bør der af retssikkerhedsmæssige grunde opstilles administrativt for 
forvaltningsmyndighedernes behandling af sager, som falder under den påtænkte 
offentliggørelsesordning?...»

Jeg er enig i referentens tese 2, men jeg finder som nævnt, at afvejningen skal ske ved særskilt 
lovgivning på de enkelte områder. Jeg mener også, at dette kan udledes af den nævnte EU-dom.

3. «Tes 3:Privat spridning av offentlig information i store mängder eller sammenstäld på ett sätt 
som inte sker hos det allmänne öker risken for kränkninger af enskilda vilket kan lede til mer 
sekretess och därmed minskad insyn i det allmännas verksamhet.»

De spørgsmål, som referenten rejser under tese 3, er meget vanskelige.
Det vanskeligste problem er især, at det svenske offentlighedsprincip gælder på 

forfatningsniveau, og at det foretrænger personuppgiftslagen, når oplysningerne gives efter 2 
kap. i tryckfrihetsförordningen. Det nævnte eksempel med Lexbase er jo meget illustrerende. 
Det er referentens opfattelse, at dette kan medføre øget sekretess og dermed mindre aktindsigt 
hos myndighederne.

Jeg er enig med referenten i, at dette kan være uheldigt, men det ser ud til at være 
en uomgængelig konsekvens af svenske regler. Jeg har ikke forudsætninger for at kunne sige 
noget om, hvorledes retstilstanden eventuelt kan søges ændret.

I Danmark har vi ikke et tilsvarende problem. Adgangen til offentlighed hos 
myndighederne er ikke grundlovsbestemt, men følger af almindelig lovgivning. I Danmark 
kan det således retligt forekomme, at der skal gives aktindsigt i nogle personoplysninger, men 
hvor det samtidig vil være i strid med persondataloven at offentliggøre dem på internettet, og 
der har i praksis været en række eksempler herpå.
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***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved debattlederen, chefsjustitieombudsman 
Elisabet Fura, Sverige:

Alla vill vi värna det öppna samhället! Så skulle man enkelt kunna sammanfatta debatten. De 
teser som presenterats av referenten och bekräftats av koreferenten verkade spegla ett allmänt 
samförstånd. Diskussionen kom istället att röra hur man bevarar öppenheten i samhället 
och samtidigt skyddar integriteten för individen när allt större datamängder sparas på nätet. 
Behövs ökad lagstiftning eller kan man överlåta åt myndigheterna själva att göra denna svåra 
avvägning? Om man väljer lagstiftning återstår att bestämma på vilken nivå. Unionsrätten 
finns redan men är långt ifrån heltäckande. Vidare måste lagstiftaren ta ställning till om lagen 
ska vara generell eller om man bör särlagstifta. 

Att myndigheter allt oftare samkör sina register togs upp i flera inlägg. Vidare 
påpekades att myndigheter numera tvingas lägga ner orimligt mycket tid på att besvara frågor 
om utlämnande av information. Så mycket tid att det riskerar att inkräkta på kärnverksamheten. 
Tiden har kommit att fråga sig om detta kan vara rimligt. 

Vi har sett en utveckling där personupplysningar och annat känsligt material 
sammanställs i kommersiellt syfte. Media synes ha ingått en ohelig allians med de som bedriver 
denna osunda affärsverksamhet. Myndigheterna varifrån ursprungsuppgifterna kommer 
tvingas betala för tjänsten som ger möjlighet att söka i dessa sammanställningar. Är detta en 
ordning som går att försvara? (Stefan Strömberg, lagman vid Stockholms tingsrätt i Sverige.) 

Vi har gått för långt med att lägga all offentlig information på nätet. Detta sker på 
bekostnad av individens integritet då tystnadsplikten för exempelvis läkare och advokater satts 
ur spel. (Olav Willadsen, advokat i Danmark.) 

PSI (Public Sector Information) är ett begrepp vi ärvt från USA. Idén är ”to turn 
government data into gold” eller annorlunda uttryckt att använda offentlig information i 
företagande för att skapa fler jobb och ökat välstånd. Det finns redan lagstiftning här i norden 
som bygger på ett EU-direktiv, som är ett belysande exempel på hur EU rättsakter ibland 
går på tvärs med varandra. Mer samhällsnytta är tanken med PSI men vart tog integriteten 
och dataskyddet vägen? (Cecilia Magnussson Sjöberg, professor vid Stockholms Universitet 
i Sverige.) 

Är det så paradoxalt att ökad öppenhet och ökad tillgänglighet kan leda till ökad 
slutenhet? Frågan behöver definitivt diskuteras även fortsättningsvis.


