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1. Påtegning al det samlede regnskab

Årsrapporten er aflagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om
statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen) og i overensstemmelse med
Moderniseringsstyrelsens vejledning fra november 2017 om udarbejdelse af årsrapport for statslige
institutioner.

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Datatilsynet (CVR 11 88 37 29) er
ansvarlig for: § 11.11.61. Datatilsynet. herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå
Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2017.

Det tilkendegives hermed:
I. at årsrapporten er rigtig, dvs, at årsrappoiten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer

eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er
fyldestgørende,

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis, og

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en Økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af
de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

tatilsy t, e ‘7f3- Is Justitsministeriet, den 7f 8

Cristina A. Gulisano
DirektØr Departementschef
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2. Beretning

2.1 Præsentation af Datatilsynet

Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af person-
oplysninger (persondataloven) og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af
personoplysninger (retshåndhævelsesloven), Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld
uafhængighed, men har en finanslovsrnæssig tilknytning til Justitsministeriet, Arsrapporten aflægges
for § 11.11.61. Datatilsynet (drifisbevilling).

Datatilsynet består af et råd, Datarådet, og et sekretariat. Datarådet er sammensat af en formand og 6
andre medlemmer, der er udpeget afjustitsministeren. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse
i sager af principiel karakter. Sekretariatet, der pr. 31. december 2017 beskæftigede 43 medarbejdere,
varetager Datatilsynets daglige drift under ledelse af en direktør.

Datatilsynets vision er, at myndigheder og private kender og overholder reglerne for behandling at’
personoplysninger, og at borgerne kender og kan bruge deres rettigheder. Datatilsynet gør dette
muligt og lettere gennem synlighed, information, dialog og kontrol.

Det er samtidig Datatilsynets mission at rådgive om registrering, videregivelse og anden behandling
af personoplysninger og føre tilsyn med, at myndigheder, virksomheder og andre dataansvarlige
overholder persondataloven.

Datatilsynet udøver i første række sin virksomhed gennem generelle retningslinjer og ved en
serviceorienteret ràdgivning og vejledning, som det er forudsat i de almindelige bemærkninger til
persondataloven. Dette sikres bla, gennem tilsynets hjemmeside. hvor tilsynet offentliggør relevant
praksis. Datatilsynet har endvidere udarbejdet informationspjecer og -tekster samt forskellige
vejledninger om persondataloven. Tilsynet deltager tillige løbende med oplæg på konferencer, i
undervisningsforløh og afholder møder med myndigheder, virksomheder, organisationer mv.

Datatilsynets kerneopgaver består endvidere i at administrere persondataloven, herunder at behandle
klagesager og forespørgsler, at udtale sig om lovforslag og udkast til bekendtgørelser og cirkulærer
mv., der har betydning for beskyttelse at privatlivets fred. Herudover behandler Datatilsynet
anmeldelser af og ansøgninger om tilladelse til behandling af personoplysninger, foretager tilsyn hos
offentlige myndigheder og private virksomheder mv. og deltager i internationalt arbejde, bla, i EL

Datatilsynet har endvidere opgaver i henhold til enkelte særlove, ligesom tilsynet fører tilsyn med de
danske myndigheders behandling af oplysninger i medfør af bla. Schengen- og Europol-samarbejdet.

Herudover fører Datatilsynet tilsyn med den udgave afpersondataloven, som ved anordning blev sat
i kraft for Grønland den I. december 2016.

Datatilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Årsberetningerne findes på
tilsynets hjemmeside (vww.datatilsynet dk).

2.2 Ledelsesberetning
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2.2.!. Årets faglige resultater
Datatilsynet har i 2017 brLlgt betydelige ressourcer på at forberede, at EU’s databeskyttelsespakke.
finder fuldt ud anvendelse fra den 25. maj 2018. Det gælder både herhjemme og internationalt i den
såkaldte “Artik& 29-gruppe”.

Tilsynet har således bla. bidraget væsentligt til den betænkning om databeskyttelsesforordningen,
der blev offentliggjort den 24. maj 2017 som et resultat af det projektarbejde, der siden forordningens
vedtagelse i april 2016 har været iværksat i regi af Justitsministeriets departement. Datatilsynet har
endvidere i forlængelse heraf været ansvarlig for offentliggørelse af indtil videre 5 nationale
vejledninger om forordningen, ligesom tilsynet — i regi af Artikel 29-gruppen — har bidraget til
udarbejdelsen afindtil videre 5 fælleseuropæiske vejledninger om reglerne. Herudover offentliggøres
på Datatilsynets anden hjemmeside, der er dedikeret til bla. forordningen (www.dbreform.dk), også
løbende nyheder om arbejdet med forordningen herhjemme og i EU.

12017 har Datatilsynet også brugt mange ressourcer på internt at sikre, at vi som tilsynsmyndighed
er klar, når det nye retsgrundlag finder anvendelse. Det gælder ikke mindst i forhold til de mange nye
opgaver, vi får i den forbindelse. Der e som følge heraf bla. i løbet af efteråret foretaget en vis
opnormering i antallet af medarbejdere i tilsynet på en række helt centrale områder.

Som en konsekvens af de betydelige ressourcer, som tilsynet har brugt på at forberede, at EU’s
databeskyttelsespakke finder fuldt ud anvendelse fra den 25. maj 2018, jf. ovenfor, har Datatilsynet i
2017 gennemført færre tilsyn, end hvad der har været tilfældet i de senere år. Datatilsynet foretog
således 69 tilsyn i 2015 og 51 tilsyn i 2016. Datatilsynet har i 2017 gennemført 38 tilsyn, herunder
15 tilsyn med fokus på supermarkeders tv-overvågning, hvormed målsætningen om i 2017 at
gennemføre mindst 35 planlage tilsyn, herunder et antal med fokus på tv-overvågning, er nået.

Datatilsynet har i 2017 også bidraget til en ny udgave af Erhvervsstyrelsens PrivacyKompas, som er
blevet lanceret i januar 2018. Endvidere prioriterer Datatilsynet at deltage mcd bla. indlæg på
konferencer mv. for at informere om persondataloven, tilsynets praksis og — ikke mindst her i 2017—
om det nye retsgrundlag, men også for, at tilsynet kan opnå større viden om, hvilke udfordringer de
registrerede, andre offentlige myndigheder og den private sektor oplever inden for
dataheskyttelsesområdet.

Året har imidlertid også i vidt omfang været præget af arbejdet med større sagskomplekser og opgaver
af international karakter. Datatilsynet har således behandlet tiere større og ganske principielle sager
om behandling af personoplysninger hos såvel offentlige myndigheder som private virksomheder.
Der er endvidere i februar 2017 gennemført en Schengen-evaluering af Danmark i forhold til
databeskyttelsesreglerne, hvor tilsynet også deltog. Opfølgningen på evalueringen er endnu ikke
afsluttet.

Det følger af persondatalovens § 56, at Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uatbængighed.
Datatilsynet har på den baggrund ikke fundet, at ekstern fastsættelse af mål for tilsynets virksomhed
er forenelig med tilsynets stilling.

Datatilsynet har imidlertid i 2017 haft særlig fokus på en række områder/indsatspunkter. Samlet set
vurderer Datatilsynet resultatet af arbejdet med indsatspunkterne som tilfredsstillende, da stort set
alle de fastsatte indsatspunkter er opfyldte. lndsatspunkterne fastsættes af Datatilsynets ledelse. Der
henvises til afsnit 2.4 for en uddybende målrapportering.
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2.2.2. AreLs Økonomiske resultater
Arets resultat er et underskud på 0,4 mio. kr. Resultatet afspejler, at tilsynet i 2017 efter aftale med
Justitsministeriets departement har brugt af tilsynets egenkapital på de nødvendige ansættelser i
forbindelse med at forberede overgangen til det nye retsgrundlag — navnlig
databeskyttelsesforordningen, der finder anvendelse fra 25. maj 2018.

Tabel 1: Datatilsynets økonomiske hoved- og nøgletal

Som det fremgår af tabel i har Datatilsynet i 2017 afholdt lønudgifter mv. på 19,5 mio. kr., hvilket
er 0,9 mio. kr. mere end lØnsumsloftet på 18,4 mio. kr. Datatilsynet har i 2017 fået tilladelse til at
overskride lØnsumsloftet, så længe det kan finansieres af tilsynets egenkapital og ikke overstiger
tilsynets opsparede lønsum.

For så vidt angår den øvrige drift har Datatilsynet i 2017 afholdt udgifter på 5,6 mio. kr., hvilket er
mere end de 4,9 mio. ks., der blev brugt i 2016. Denne stigning skyldes til dels øget overhead i
forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere i 2017 og til dels, at Datatilsynet indkøbte servere
for 253.000 kr som blev straksafskrevet i stedet for oprettet på anlægskort til senere afskrivning
ligesom at 300.000 kr. af regningen for Datatilsynets nye hjemmeside og intranet blev straksafskrevet.

Mio. kr.. lØbende priser 2016 2017 20)8
Resultatoppøreke
Ordinære driftsindtægter -23,0 24.7: -36,7
- Heraf indtægtsfort bevilling -21,5 -22,9 -36.5
- Heraf eksterne indtægter -1,5 -1,8 -0.2
Ordinære driftsomkostninger 21,7 254 36,7
- Heraf løn 16,8 19,5 27,5
- Heraf afskrivninger 0,2 0,1 0,0
- Heraf øvrige omkostninger 4,7 3,7 7,4
Resultat af ordinær drift -1,3 0,4 0,0
Resultat før finansielle poster -1,3 0,4 0,0
Årets resultat -1,3 0,4 0,0
Balance
Anlægsaktiver 0,4 0,9 0,9
Omsætningsaktiver 5,3 5,8 5,8
Egenkapital 2,9 2,5 2,5
Langfmistet gæld 0,1 0,1 0,1
Kortfristet gæld 2,7 4,1 4,1
Lånerammen 2,4 2,4 2,4
Træk på lånerammen 0,0 0,6 0,6
Finansielle nøpletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen 0,0% 25,0% 25,0%
Negativ udsvingsrate 8.2% 866.7% 733,3%
Overskudsgrad 5.7% 0.0% 0,0%
Bevil I ingsandel 93.5% 92,7% 99.5%
Personaleoplvsninger
Antal årsværk 32,2 34,7 50,0
Àrsværkspris 0.5 0,6 0.6
Lønomkostningsandel 73,0% 78.9% 74,9%
Lønsumsloft 16,9 18,4 27,6
Lønforbrug 16.8 19,5 27,5
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De fortsat øgede gehyrindtægter skyldes, at anmeldelsespligten efter persondataloven — uagtet de
lempelser, som er gennemført tilbage i 2012— fortsat er omfattende, og at nyere former for behandling
af personoplysninger. bla. i forbindelse med såkaldte whistleblower-ordninger, herunder lovpligtige
whistleblower-ordninger, er omfattet heraf.

Egenkapitalen udgør 2,5 mio. kr. og det akkumulerede overfØrte overskud udgør 2,2 mio. Rr. Den
negative udsvingsrate ultimo 2017 indikerer. at det akkumulerede overførte overskud er væsentligt
højere end startkapitalen - og kravene til egenkapitalen er dermed overholdt.

Udnyttelsesgraden af lånerammen udgør ultimo 201725 pct. Stigningen i udnyttelsesgraden i forhold
til ultimo 2016 afspejler, at tilgangen i investeringer har været større end afskrivningerne.

Boks 6: Definition af nøgletal
Nøgletal Definition Regnskab 2017
Udnyttelsesgrad af Ultimosaldo FF4/låneramme 25.0 %
lånerammen
Bevillingsandel Indtægtsførtbevilling/ordinære 92,7 %

driftsindtægter_i_alt
Årsværkspris Personaleudgifter i alt/årsværk 561.960 kr.

Som det fremgår af boks 6, har Datatilsynet i 2017 udnyttet sin låneramme med 25,0 %.
Udnyttelsesgraden er, som det fremgår af tabel 1, meget højere end i de tidligere år, hvilket skyldes,
at tilsynet i 2017 har foretaget en del nye investeringer, herunder nyt ESDH-system, nye
arbejdsstationer og ny hjemmeside og intranet, se tabel 14.

Den negative uclsvingsrate udgør 866,7 % og overskudsgraden udgør 0,07 %, hvilket er et udtryk for
årets resultat. Datatilsynets bevillingsandel ligger på 92,7 % og giver ikke anledning til
bemærkninger.

Datatilsynets årsværkspris er steget en smule fra 521.739 kr. i 2016 til 561.960 kr. i 2017, mens der
samtidig har været en stigning i lønomkostningsandelen fra 73,0% i 2016 til 78,9% i 2017.

Tabel 2: Datatilsynets hovedkonti drift
(Mio. kr.) Bevilling Regnskab Overført overskud

! (FL+TB) ultimo
11.11.61 Udgifter 23,1 25,1 2,2

Indtægter -0,2 -1,8

Datatilsynet har alene en driftsbevifling.

Samlet set vurderes årets Økonomiske resultat som tilfredsstillende.
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2.23. Udvikling i antallet af sager i Datatilsynet
Nedenstående tabel Aviser udviklingen i antallet af oprettede sager i Datatilsynet i perioden 2013 til
2017,

Tabel A: Udviklingen i antallet af oprettede sager i Datatilsynet i 2013-2017

‘ Oprettet Oprettet Oprettet Oprettet Oprettet Oprettet 2017
2013 2014 2015 2016 2017 ifl, 2016

r
Datatilsynets egen administration mv. 237 293 300 375 391 4%
Lovforberedende arbejde 468 519 397 469 584 25%
Forespørgsler og klager - private 1.313 I .265 I I 12 1083 151 1 40%
Forespørgsler og klager - offentlige 908 975 831 590 702 19%
Sager på Datatilsynets eget initiativ 145 155 150 110 73 -34%
Sikkerhedsspørgsrnå] 14 3 17 6 2 -67%
Internationale sager 188 182 190 195 255 31%
Kompetence iht. anden lovgivning 68 99 123 82 69 -16%
Sager i alt (eksklusive anmeldelser) 3.341 3.491 3120 2910 3587 23%
Private anmeldelser 2.022 1.696 1585 1313 1271 -3%
Offentlige anmeldelser 755 717 756 204 168 48%
I alt 6.118 5.904 5461 4427 5026 14%

Som det fremgår af tabel A, har der i 2017 været en stigning på 14 i det samlede antal nyoprettede
sager set i forhold til 2016. I 2017 blev der oprettet 5026 nye sager mod 4427 nye sager i 2016.
Stigningen i antallet af nyoprettede sager er fordelt på forskellige sagsgrupper. herunder særligt
forespørgsler og klager fra både private og offentlige, internationale sager og lovforheredende
arbejde. Ser man på antallet af oprettede sager eksklusiv anmeldelserne, er der tale om en stigning på
23 %, hvilket er det højeste antal nyoprettede sager inden for de seneste 5 år.

Stigningen i antallet af oprettede sager i 2017 skyldes især forespørgsler og klager fra private, som er
steget med 40% fra2Ol6 til 2017. Stigningen i antallet af foresprgsler og klager fra private er fordelt
på flere virksomhedstyper. Her er det særligt antallet af forespørgsler og klager fra foreninger og
organisationer, sundhedssektoren samt internet, social netværk, cloud mv., der er steget i 2017. Af
forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder, er der i 2017 sket et fald for regioner og
en stigning for statslige myndigheder og kommuner.

Med en stigning på 4 % ligger sager vedrørende Datatilsynets egen administration på nogenlunde
samme niveau som i 2016. Sager vedrørende Datatilsynets egen administration er bla. anmodninger
om aktindsigt.

Antallet af horinger vedrrende lovforslag, bekendtgørelser mv. er fra 2016 til 2017 steget igen, efter
at det også fra 2015 til 2016 steg. Der har således været 584 sager om lovforberedende arbejde i 2017,
mens niveauet for 2016 var 469 sager, hvilket svarer til en stigning på 25 %.

Efter at have ligget på samme niveau i flere år, er antallet af internationale sager steget i 2017. Fra
2016 til 2017 er antallet af internationale sager steget med 31 % fra 195 sager til 255 sager. Stigningen
skyldes især, at der i 2017 var 67 % flere forespørgsler fra udlandet. Samtidig ses der et fald i
internationale sager omhandlende datakomrnissærsamarbejdet, som er faldet med 71 % fra 17 sager
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i 2016 til kun 5 sager i 2017. Det samlede antal internationale sager forventes at stige yderligere i de
kommende år som følge af øget internationalt samarbejde grundet databeskyttelses-forordningen, der
finder anvendelse fra 25. maj 2018.

Faldet i antallet af anmeldelser for den private sektor fra 2016 til 2017 skyldes et fald i anmeldelser
af privates behandling af oplysninger om rent private forhold. Anmeldelserne af privates behandling
af oplysninger om rent private forhold er faldet med 6 % fra 947 sager i 2016 til 890 sager i 2017.
Dette fald kommer efter, at der fra 2015 til 2016 skete en markant stigning på 41 % i anmeldelser af
privates behandling af oplysninger om rent private forhold. Denne stigning skyldtes bla. at
Datatilsynet i 2016 modtog et stort antal anmeldelser fra en konkret branche, og at der blev indført
lovkrav om en whistleblower-ordning for revisorer. Udover faldet i anmeldelser af privates
behandling af oplysninger om rent private forhold er der også sket et fald i anmeldelser af
advarselsregistre og spærrelister. Antalsmæssigt er der dog tale om et mindre fald. da Datatilsynet
generelt modtager få anmeldelser på disse områder. Der var således kun 1 anmeldelse af
advarseisregistre i 2017 og ingen anmeldelser af spærrelister i 2017.

Antallet af anmeldelser for den offentlige forvaltning er faldet med 18 % fra 204 sager i 2016 til 168
sager i 2017. Dette fald kommer efter, at der skete et drastisk fald fra 756 offentlige anmeldelser i
2015 til kun 204 i 2016. Dette skyldes bl.a., at Datatilsynet tilbage i 2015 indførte siatslige
fællesanmeldelser på forskningsområdet, der omfatter alle behandlinger af person-oplysninger, som
myndigheden udelukkende foretager i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Der skal således ikke
længere ske anmeldelse af hver enkelt videnskabelige undersøgelse og projekt. Faldet i antallet af
anmeldelser for den offentlige forvaltning skyldes primært et fald på 38 To i anmeldelser fra statslige
myndigheder.

I 2017 er der endvidere sket et fald på 34 % i antallet af sager på Datatilsynets eget initiativ, de
såkaldte egendrift-sager (fra 110 sager i 2016 til 73 sager i 2017). Dette fald kommer efter, at der
også fra 2015 til 2016 skete et fald i antallet af oprettede sager på Datatilsynets eget initiativ.
Ressoiircenæs.sige overvejelser har selvsagt indflydelse på den løbende prioritering af. hvilke sager
der kan tages op af egen drift. Der er i 2017 fald i alle typer af sager på Datatilsynets eget initiativ,
men især sager rejst på baggrund af presseomtale og lignende er faldet fra 2016 til 2017- fra 56 sager
til 34 sager, svarende til et fald på 39 qc.

Datatilsynets sagsbehandlingstider har i 2017 udviklet sig i positiv retning navnlig på områderne:
anmeldelser af privat forskning og andre klager. Mens sagsbehandlingstiderne i 2017 har udviklet sig
i negativ retning på klager over kreditoplysningshureauer, forespørgsler, andre private anmeldelser,
lovforberedende arbejde og offentlige anmeldelser. Denne negative udvikling skyldes, at der er 12017
er blevet afsluttet ældre sager fra 2012-2015. For uddybende analyse og vurdering heraf henvises der
til afsnit 2.4.

Samlet set vurderes det faglige resultat som tilfredsstillende.
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2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Opgave Indtægtsført øvrige Omkostninger Andel af årets
(mio. kr.) bevilling indtægter overskud

(FL+ TB)
0. Generel ledelse og 7,9 - 10,3 -

administration
1. Tilsynsfunktioner 8,4 - 8,1 -

2. Anmeldelses- og 2,8 -l ,8 2,6 -

tilladelsesonirådet I

3. Rådgvnings- og 4,6 - 4,2 -

vejledningsfunktioner I

I alt 23,7 -1,8 25,1**
* Indtægterne slammer fra gebyrer for tilladelser til behandlinger if personoplysninger. der foretages for private dataansvarlige. jf.
kapitel I 3 i persondataloven.
** Inkl. 1,8 mio. kr. i indtægter og 0,4 mio. kr. i merforbrug efter aftale med Justitsministeriets departement

Som redegjort for i afsnit 2.2 er årets resultat for 2017 et underskud på 0,4 mio. kr.

Opgørelsen af omkostninger fordelt på tilsynets opgaver i tabel 3 er baseret på manuelle opgave
registreringer hos Datatilsynets medarbejdere over fire 2-ugers perioder i 2017.

Når omkostningerne for generel ledelse og administration er så høj. skyldes det bla., at ledelsen og
de fleste af tilsynets øvrige medarbejdere har været meget involveret i forordningsprojekter i 2017,
som i forbindelse med de foretagne opgaveregistreringer er blevet registeret under generel ledelse og
administration. Af de 10,3 mio. kr. brugt på generel ledelse og administration dækker en væsentlig
del over såvel intern som ekstern forberedelse af databeskyttelsesforordningen. Merforbruget har
kunne dækkes inden for Datatilsynets rammer samt ved dispensation til træk på opsparingen.

Tabel 3: Sammenfatning af Økonomi for Datatilsynets opgaver

I0



2.4 Målrapportering

Som nævnt i afsnit 2.2 er der på baggrund af Datatilsynets stilling som uafhængig tilsynsmyndighed.

jf. persondatalovens § 56. ikke ekslernt fastsat mål for tilsynets virksomhed. Datatilsvnet har

imidlertid fastsat 6 overordnede indsatspunkter med en række underpunkter for 2017.

Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Nedenfor gennemgås i oversigtsform Datatilsynets indsatspunkter for 2017. Datatilsynet har ved

vurderingen af, om indsatspunkterne er opfyldt, inddelt dem i tre kategorier: Opfyldt, Delvist opfyldt

og Ikke opfyldt. En delvis opfyldelse er. hvor der er arbejdet med indsatspunktet. men hvor arbejdet

endnu ikke fuldt ud er tilendebragt ved årets afslutning.

Tabel 4: Datatilsvnets niàlrap ortering for 2017

Opgave Resultatmål Målopfyldelse
Det nye retsgrundlag

Forberedelse og opfølgning i Datotilsynet har bLa. i forbindelse med afgivelse qf Opfyldt
forbindelse med høringssvar forberedt iniplenmenteringen af
gennemførelse af retshåndha’velvesdirektivet og har shle,i 1. timaj 20)7
retshåndhævelsesdirektivet i behandlet relevante generelle og konkrete sager efter
dansk ret pr. 1 maj 2017 rershåndhæielsesloven.
Forberedelser i forbindelse Data tilsvnet har gennemført en lang række af Opfyldt
med, at projekter af b/frIe intern og ekstern karakter i
databeskyttelsesforordningen forbindelse med, at forordnin gen finder anvendelse
finder anvendelse pr. 25maj pr. 25. maj 2018. Tilsvnet har bl.a. bidraget
201 8 væsentligt til den betænkning om forordningen, som

blev offentliggjort den 24. maj 2017, ligesom der sket
en opnormering i antallet af medarbejdere i tilsvnet

‘ pà en række helt centrale områder.
Forberedelse af Datatilsvnet har sammen med Justitsministeriet. Opfyldt
Databeskyttelsesdagen 2018 Erhvervsstvrelsen og Digitaliseringsstvrelsen
— fokus på forordningen planlagt Darabeskyttelsesdagen 2018. Dagen blev

markeret ifom7n af en konference den 31. januar 2018
mmmcd ca. 180 deltagere, hvor der bla. blev holdt oplæg
om, hvordan mnati i praksis — både i den private og
offentlige sektor —forbereder sig på. atforordimingen
finder anvendelse.

FØlge forhandlingerne om Datatilsvnet har fùlgt forhandlingerne i det onfang, Opfyldt
ePrivacy-forordningen mv. det har været muligt.
Tilsyn
Gennemførelse af mindst 35 Datatilsvnet har gennemført 38 planlagte tilsyn i Opfyldt
planlagte tilsyn, herunder et 2017, herunder 15 tilsyn af supermnarkeders ty-

antal med fokus på ty- o’ervågning.
overvågning i supermarkeder
Schengen-evaluering i Datatilsvnet har deltaget i forberedelsen og Opfyldt
Danmark geminemforelsen af Schen gen -evaluerin gen af

Danmark i februar 2017 sanit bidraget til
opfølgningen herpå.

Sagsbehandlingen i øvrigt
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80% aftilsynssagerne med Datatilsvnet har i 2017 afdutrer 100 % af Opfyldt
opstart i første halvår 2017 rilsyiissagerne med opstart i ford ret 2017.

skal være afsluttet inden
udgangen af 2017
Der må pr. I/I 2018 ikke Pr 1/1 20)8 har Daratilsvnet 21 i’erserende Delvist opfyldt
være forespørgsler og forespørgsler og klagesager ttied en
klagesager under behandling, sagsbehandlerstartdaro for 1/7 2016. Ca. halvdelen

som har sagshehandler- af disse 21 sager har i’æret afsluttet inden 31/12

startdato før 1/7 2016 2017, men sagerne er nu afjbrskellige årsager startet

op igen.

Antallet af verserende Der var 564 verserende forespørgsler og klagesager Delvist opfyldt
forespørgsler og klagesager i Datarilsvnet ved årets udgang.

må ved årets udgang højst
udgøre 400 sager, hvoraf de 88 % af (le verserende sager har en

80 % af sagerne skal have en sagsbehandlerstartdato i 2017.

sagsbehandlingsstartdato i
2017
Udarbejdelse af Der er i 2017 udarbejdet en vejledning fbr Opfyldt
arbejdsbeskrivelse for behandling afaktimdsigtssager.
behandling af
akti ndsigtssager
Anmeldelses- og
tilladelsesordningen
“Lead DPA” på 6 BCR Datatilsvnet har behandlet og været ‘lead DM’ på Opfyldt

6 BCR -sager (Binding Corporare Rides).
95 % af revisorernes i Daratilsvnet har behandlet 56 % afsagertie indenfor Ekke opfyldt
whistleblower-anmeldelser 30 dage. I 2017 har rleii gellnenms;?itlige
skal være behandlet inden sagsbehandlingstid for denne gruppe ctf sager været
for 30 dage 31 dage.
Opfølgning på Datatilsvnet har indrettet sin hjennneside med et Opfyldt
ikraftsæltelsen af særligt punkt vedr. Grønland, har udsendt diverse
persondataloven i Grønland vejledninger, herunder på grønlandsk, saint holdt

oplæg for hhv. nrvndigheder og virksomheder i
GrØnland

Rådgivnings- og
vejledningsfunktioner
Offentliggørelse af mindst 10 Datatilsynet har i’ærer ansvarlig for offèntliggøreLe Opfyldt
vej ledninger mv. i relation til af indtil videre 5 nationale i’ejledninger nin
databeskvttelsesforordningen forordningen. Tilsvnet har endvidere — i regi af

Artikel 29-gruppen
— bidraget til udarbejdel*en af

indtil videre 5 fiellese,iropæiske vejledninger om
reglerne. Herudover offentliggøres på Datarilsvners
anden hjennneside, der er dedike ret til bla.
fbrordningen (i iiit.t/bre/on,,.dlj, også løbende
nyheder om arbejder med forordningen herhjennne

• og i Et!.
Bidrage ti] opdatering af Datatilsvnet har bidraget til CII nv cu/gave af Opfyldt
PrivacyKonipasset i forhold Pt-ivacyKoinpasset, bta. til en helt ny i’ide,,sbank oni
til databeskyttelses- databeskyttelse3forordningen. Den nye version af
forordningen PrivacyKompasset er lanceret af Datatilsi’net og

Erhvervssry,-elsen i januar 2018.
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Mindst 15 oplæg/aktiv Daratilsvnet har i 2017 deltaget med indlæg mv. på Opfyldt
deltagelse på konferencer 34 konferencer og sen?inarer.
lav - på

databeskyttelsesområdet

Aktiviteter på Datatilsynet har i forbindelse med Opfyldt
Databeskyttelsesdagen 2017 Databeskyuelsesdagen 2017 a/holdi en række

velbesçigte ivebinarer.
Opfølgning på Datatilsynet har på sin hjenimeside orienteret om Opfyldt
ikraftsættelsen af ikraftsættelsen af persondataIoen, ligesom
persondataloven for rege/sætterfrenigår afhje,nniesiden. Undervisning af
rigsmyndighederne på medarbejdere ved de relevante myndigheder er
Færøerne forberedt og eflerfiilgende gennemfçirt i januar 20 18.
Udvikling og organisation

Udvikling mv. af fly Datatilsvnet har i efteråret 2017 fået udviklet en helt Opfyldt
hjetnrneside nv hjemmeside. Lanceringen af den nye hjenin?eside

forventes at ske iforô ret 2018.
Pertodeskift, udarbejdelse af DatatiLvnet har iu/arbejdet en nv journalplan, Opfyldt
ny journaiplan og ligesom oi’ergan gen til nyt ESDH-sysren, og
igangsættelse af overgang til periodeskift er igangsat og er planlagt at skulle ske i
nyt ESDH-system foråret 2018.
Udarbejdelse af Datatilsynet har af ressourceinæssige årsager ikke Ikke opfyldt
merarbejdsordning for fået udarbejdet en egentlig medarhe,’dsordning for
fuldmægtige fiildmægtigene.
Indførelse af LUS-koncept Datati/synet har af ressourcenuessige årsager ikke Ikke opfyldt

fåetforinaliserer lederLfdviklingssanltalerne i tilsyn et.
Afholdelse af to interne Der er i 2017 afholdt 3 interne oplæg for Opfyldt
arrangementer for Datutilsvnets medarbejdere (tidsstyring, it-sikkerhed
medarbejderne - og 1S02 7001 sanitforstehjælp).

Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Datatilsynet har i 2017 fastsat 23 konkrete indsatspunkter. 18 af punkterne er opfyldt, to af punkterne
er delvist opfyldt, mens tre af punkterne ikke er opfyldt. Samlet set vurderes resultatet som værende

tilfredsstilende. Det er navnlig tilfredsstillende, at alle indsatspunkterne vedrørende det nye

retsgrundlag, tilsyn samt rådgivnings- og vejledningsfunktioner er opfyldt.

Det nye retsgrundlag

Databeskyttelsespakken vil få stor betydning for Datatilsynets fremtidige arbejde. Tilsynet har derfor

i 2017 brugt betydelige ressourcer på at opnå et tilbndsgaende kendskab til det nye retsgrundlag og
på at forberede overgangen til dette såvel nationalt som internationalt. En lang række af projekter af
både intern og ekstern karakter er i den forbindelse blevet gennemført.

Datatilsynet har bl.a. bidraget væsentligt til den betænkning om dataheskyttelsesforordningen, der
blev offentliggjort den 24. mal 2017 som et resultat af det projektarbejde, der siden forordningens
vedtagelse i april 2016 har været iværksat i regi af Justitsministeriets departement. Datatilsynet har
endvidere bl.a. i forbindelse med afgivelse af høringssvar forberedt implementeringen af
retshåndhævelsesdirektivet og har siden 1. maj 2017 behandlet relevante generelle og konkrete sager
efter retshåndhævelsesloven.
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Herudover har Datatilsynet deltaget aktivt i Artikel 29-gruppens forberedelser, hvor man foruden at
udarbejde vejledninger, jf. nedenfor, er i færd med at tilrettelægge de europæiske
tilsynsmyndigheders fremtidige samarbejde — et samarbejde, der ikke bare væsentlig udbygges med
forordningen, men som også blive langt mere forpligtende.

I 2017 har Datatilsynet også brugt ressourcer på internt at sikre, at vi som tilsynsmyndighed er klar,
når det nye retsgrundlag finder anvendelse. Det gælder ikke mindst i forhold til de mange nye
opgaver. vi får i den forbindelse. Der er som følge heraf bl.a. i løbet af efteråret foretaget en vis
opnormering i antallet af medarbejdere i tilsynet på en række helt centrale områder.

Datatilsynet har endvidere lØbende fulgt med i forhandlingerne om den kommende ePrivacy
forordning. Tilsynet har således bla. læst de dokumenter mv., der er blevet offentliggjort om emnet.

Endelig har Datatilsynet sammen med Justitsministeriet, Erhvervsstyrelsen og
Digitaliseringsstyrelsen planlagt Databeskyttelsesdagen 2018. Dagen blev markeret i form af en
konference den 31. januar 2018 med Ca. 180 deltagere, hvor der bl.a. blev holdt oplæg om, hvordan
man i praksis — både i den private og offentlige sektor — forbereder sig på, at forordningen finder
anvendelse.

Forberedelserne i forbindelse med dataheskyttelsesforordningen har selvsagt haft indtlydelsen på
tilsynets andre aktiviteter — herunder færre tilsyn, hvilket viser sig i tallene for udgifter i driften jf.
tabel 3.

Det er tilfredsstillende, at tilsynet i 2017 har opfyldt alle mål på dette meget vigtige indsatspunkt.

Tilsynsfunktioner

Datatilsynet har i 2017 gennemført færre tilsyn, end hvad der har været tilfældet i de senere år, Dette
skyldes bla., at Datatisynet har brugt mange ressourcer på at forberede, at
databeskyttelsesforordningen finder anvendelse den 25. maj 2018. Tilsynet har således bla, brugt
mange ressourcer på at udarbejde en række vejledninger om forordningen, jf. nedenfor.

Datatilsynet har dog gennemført 38 tilsyn, herunder 15 tilsyn med fokus på supermarkeders ty

overvågning, hvormed målsætningen om at gennemfpre mindst 35 planlage tilsyn, herunder et antal
med fokus på tv-overvågning, er nået.

Herudover har Datatilsynet deltaget i forberedelsen og gennemførelsen af Schengen-evalueringen af
Danmark i februar 2017 samt bidraget til opfølgningen herpå.

Datatilsynet finder det tilfredsstillende, at begge indsatspunkter under tilsynsfunktioner er opfyldt.

Sagsbehandlingen i øvrigt

Som noget nyt besluttede Datatilsynet i 2016 at medtage et overordnet indsatspunkt om tilsynets
sagsbehandling i Øvrigt, dvs, de mange klagesager og forespørgsler, som Datatilsynet hvert år
behandler, Der blev i 2016 fastsat to indsatspunkter på dette område, og den ene af disse blev opfyldt.
Datatilsynet har i 2017 fastsat dobbelt så mange indsatspunkter, nemlig fire.
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Datatilsynet har 12017 i den grad nået sit mål om, at 80% af tilsynssagerne med opstart i første halvår
2017 skulle være afsluttet inden udgangen af 2017. Datatilsynet har således afsluttet alle sine
tilsynssager fra første halvår 2017 inden udgangen af 2017. Endvidere har Datatilsynet nået sit mål
om at få udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for behandling af de ganske mange sager om aktindsigt,
som tilsynet hvert år modtager.

Det er endvidere tilfredsstillende, at Datatilsynet næsten nåede helt i mål med de to andre
indsatspunkter om, at alle sager med sagsbehandlerstartdato før 1/7 2016 skulle være færdighehandlet
inden udgangen af 2017. og at antallet af verserende forespørgsler og klagesager højst måtte udgøre
400.

Den manglende målopfyldelse skyldes — ud over den omstændighed, at der er anvendt mange
ressourcer på arbejdet med det nye retsgrundlag — at fastsættelsen af disse mål er sket ud fra en
forudsætning om uændret sagstilgang. Datatilsynet har imidlertid oplevet en forøgelse af
sagstilgangen i 2017 i forhold til 2016, og ikke mindst antallet af indkomne forespørgsler og klager
er væsentligt forøget. Samtidig er det antal ældre klagesager, der stadig står i vejen for en kortere
sagsbehandlingstid på dette område, ved udgangen af 2017 nu stort set alle færdigbehandlede.
Datatilsynet har således kun et meget lille antal verserende forespørgsler og klagesager med en
sagsbehandlerstartdato før 1. juli 2016. Det er endvidere tilfredsstillende at konstatere, at en meget
stor procentdel af Datatilsynets verserende forespørgsler og klagersager ved udgangen af 2017 har en
sagsbehandlingsstartdato i 2017.

Anmeldelses- og tilladelsesordningen

Datatilsynet har nået sit mål om i 2017 at være såkaldt “lead DPA” på 6 BCR- ansøgninger, hvilket
betyder, at det danske datatilsyn i forhold til de andre europæiske datatilsyn skal koordinere og styre
en omfattende godkendelsesproces af de pågældende bindende virksomhedsregler. Der er tale om en
opgave, som Datatilsynet anvender betydelige ressourcer på. Datatilsynet modtager i øvrigt fortsat
mange BCR-ansøgninger, hvorfor der ikke er noget der tyder på, at antallet vil blive mindre i
fremtiden.

Det er mindre tilfredsstillende, at Datatilsynet ikke har nået sit mål om. at 95 % af revisorernes
whistlebloweranmeldelser skal være behandlet inden for 30 dage. En beregning af den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid på disse sager viser, at sagerne i gennemsnit er afsluttet på 31 dage, hvilket må
anses som en tilfredsstillende sagshehandlingstid. At målet ikke er nået skyldes, at der er nogle få
sager med lang sagsbehandlingstid.

Rådgivnings- og vejledningsfunktioner

Datatilsynet har nået sit mål om i 2017 at offentliggøre mindst 10 vejledninger mv. i relation til
dataheskyttelsesforordningen. Datatilsynet har således været ansvarlig for offentliggørelse af indtil
videre 5 nationale vejledninger om forordningen. Endvidere har tilsynet — i regi af Artikel 29-gruppen
— bidraget til udarbejdelsen af indtil videre 5 fælleseuropæiske vejledninger om reglerne. Herudover
offentliggøres på Datatilsynets anden hjemmeside, der er dedikeret til bla. forordningen
(www.dhrethrm.dk), også løbende nyheder om arbejdet med forordningen herhjemme og i EU.
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Datatilsynet har i 2017 også bidraget til en ny udgave af Erhvervsstyrelsens PrivacyKompas. På
PrivacyKompasset kan virksomheder tage en online test, der kan hjælpe dem i gang med at
implementere databeskyttelsesreglerne i deres organisation og få svar på helt basale spørgsmål i
forhold til ansvarlig datahåndtering. PrivacyKompasset kan således bruges til at få en status på dels,
hvordan virksomheden håndterer personoplysninger, og dels hvad virksomheden skal gøre for at
efterleve lovkravene og forberede sig til de kommende databeskyttelsesregler. Den nye version af
PrivacyKompassel er lanceret af Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen i januar 2018.

Datatilsynet prioriterer endvidere at deltage med bla, indlæg på konferencer mv. for at informere om
persondataloven, tilsynets praksis og — ikke mindst her i 2017 — om det nye retsgrundlag, men også
for, at tilsynet kan opnå større viden om, hvilke udfordringer de registrerede, andre offentlige
myndigheder og den private sektor oplever inden for databeskyttelsesområdet.

Datatilsynet noterer med tilfredshed, at alle indsatspunkter på dette vigtige område er nået i 2017.
Tilsynet har i den forbindelse bla. deltaget med indlæg mv. på mere end dobbelt så mange
konferencer og serninarer end, hvad tilsynet havde forventet.

Udvikling og organisation

Datatilsynet ønsker til stadighed at leve op til de krav, der stilles til en moderne offentlig myndighed.
Det gælder i forhold til de tekniske, organisatoriske og administrative rammer, som gælder for
tilsynets opgaveløsning. Det er endvidere en målsætning, at medarbejdernes personlige kompetencer
og samarbejdsevner løbende udvikles. bl.a. ved tværfaglige arrangementer og erfaringsudveksling
med kolleger fra andre (tilsyns)mvndigheder.

Der har i 2017 været brugt en del ressourcer på at udvikle en helt ny hjemmeside til Datatilsynet. som
forventes lanceret i foråret 2018. Datatilsynet har endvidere udarbejdet en ny journalplan fortid for
det periodeskift, der er planlagt at skulle ske i foråret 2018, hvor tilsynet også overgår til en ny
opdateret version af det ESDH-system, som Datatilsynet anvender.

Datatilsynet har af ressourcemæssige årsager ikke fået udarbejdet en egentlig medarbejdsordning
for fuldmægtigene.

Datatilsynet har af ressourcemæssige årsager ikke fået formaliseret lederudviklingssamtalerne i
tilsynet.

Datatilsynet finder det tilfredsstillende, at alle indsatspunkter undtagen to på dette område er opfyldt
12017.
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Datatilsynets sagsbehandlingstider

2016 2017
Gennem 50% 80% Gennem 50% 80% 2016- Tilstræbt
-snit inden inden -snit inden inden gennemsnit for 80%

for for for for iforholdti!
2015

Klager over kredit
oplysningsbureauer Ll6 146 364 312 233 475 170% 240

Andre klager
384 324 643 340 209 672 -12% 360

Forespørgsler
59 29 84 83 57 104 40% 60

Anmeldelser.
privat forslning 65 30 69 25 16 36 -61% 39

Andre private
anmeldelser 32 27 53 92 42 91 183% 150

Lovforberedende
arbejde 17 16 28 23 12 20 34% 30

Offentlige
anmeldelser 204 78 407 306 175 435 50% 60

Note Saer af atypisk karakter er taget tid af opeorcisen. Delte kan I eks. ‘ære sager. h’or store dele af saesbehandlingen beror på den, ser har lettet

henvendelse til Datatilsynet. For så idt angår sagshehandlingstiden for klagesagsonsrådet bemærkes, at nogle sagei- kan afsluttes ganske hurtigt. mens
der til andre medgår flere og længerevarende sagsbehandlingsskådt.

To af Datatilsynets inclsatspunkter i 2017 gik på dels at få ekspederet ældre forespørgsler og
klagesager fra 2012-2015 og dels på at få nedbragt den samlede beholdning af disse typer af sager.
og der er derfor blevet afsluttet en del — til dels ældre — sager i 2017. Dette er ønskeligt, men det
påvirker samtidig sagshehandlingstiden.

Datatilsynets mål for sagsbehandlingstiden for 80 % af sagerne i 2017 har ligesom i 2016 kun været
opfyldt på to områder; andre private anmeldelser og lovforberedende arbejde. I sager vedrørende
lovforberedende arbejde er sagsbehandlingstiden for 80 % af sagerne nu kun 20 dage, som er under
det fastsatte mål på 30 dage. I sager vedrørende andre private anmeldelser er sagshehandlingstiden
for 80 % af sagerne på 91 dage, som er langt under det fastsatte mål på 150 dage. Det er endvidere
positivt, at 50 % af sagerne vedr, andre klager, anmeldelser af privat forskning og lovforberedende
arbejde behandles hurtigere i 2017 sammenlignet med 2016. Udviklingen i sagsbehandlingstiden for
andre klager er særlig positiv, da det er lykkedes for Datatilsynet i 2017 at få behandlet 50 % af
sagerne inden for 209 dage sammenlignet med 324 dage i 2016.

Samlet set må udviklingen, som det fremgår af ovenstående tabel, betegnes som mindre
tilfredsstillende, idet de gennemsnitlige sagsbehandlingstider i 2017 på fem sagsområder har udviklet
sig i negativ retning — og på områderne klager over kreditoplysningsbureauer og andre private
anmeldelser endog i væsentlig grad. Når sagsbehandlingstiden er steget for klager over

Tabel B: Udviklingen i sagsbehandlingstider 2016-2017 (antal dage)
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kreditoplysningsbureauer, skyldes det, at der kun er få sager herom, og at der i 2017 blev lukket en
sag fra 2014 samt flere fra 2015, hvilket i høj grad påvirker sagsbehandlingstiden negativt. Ligeledes
blev der i 2017 afsluttet andre private anmeldelser fra både 2012- 2014. At 80 7v af andre klager
behandles inden for 672 dage skyldes, at det i 2017 lykkedes tilsynet at få afsluttet op til flere ældre
sager fra både 2013 og 2014. Samme billede gør sig gældende for forespørgsler, hvor der blev afsluttet
30 sager fra perioden 2012-2015.

Datatilsynet har hvert år mange sager til behandling, og hvor nogle sager kan afsluttes hurtigt, tager
andre sager længere tid og indebærer flere sagsbehandlingsskridt, høring af sagsparter mv.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5: Forventninger til det kommende år.
Regnskab 2017 Grundbudget for 2018

Bevilling og øvrige indtægter -24,7 -36,7
Udgifter 25,1 36,7
Resultat 0,4 0,0

Med finansloven for 2018 afsættes 12,5 mio. kr. i 2018, 16,4 mio. kr. i 2019 og 16,8 mio. kr. i 2020
og frem dels som følge af meropgaver vedrørende databeskyttelsesforordningen mv., dels en generel
styrkelse af Datatilsynet. Af finansloven for 2018 fremgår det, at antallet af årsværk i Datatilsynet
forventes at stige fra 33 i 2017 til 50 i 2018 til 59 i 2019.

Fra og med den 25. maj 2018 finder FU’s databeskyttelsespakke fuldt ud anvendelse. Samme dag
forventes endvidere den nye danske databeskyttelseslov, som endnu er under behandling i
Folketinget, at træde i kraft. Formålet med den nye kommende lov er at supplere reglerne i
databeskyttelsesforordningen på en række punkter. Der fastsættes bla. i loven supplerende nationale
bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum, som
forordningen giver mulighed for.

Ud over at følge de sidste forhandlinger af lovforslaget i Folketinget tæt, forventer Datatilsynet i de
første måneder af 2018 at skulle bruge betydelige ressourcer på internt at sikre, at vi som
tilsynsmyndighed kan håndtere de mange nye opgaver, som følger af det nye retsgrundlag.
Datatilsynet skal også have udarbejdet en ny tilsynsstrategi, ligesom der mangler at blive
offentliggjort et antal danske vejledninger mv. Datatilsynets ny hjemmeside skal endvidere lanceres,
og en række andre informations- og vejledningsinitiativer er pt. under overvejelse.

Artikel 29-gruppen, der fra og med den 25. maj 2018 bliver til Det Europæiske Databeskyttelsesråd,
fortsætter også sit arbejde med at udarbejde vejledninger i relation til forordningen, ligesom giuppen
forsøger at få tilrettelagt rådets fremtidige arbejde på en effektiv og hensigtsmæssig måde.
Datatilsynet deltager naturligvis aktivt i dette arbejde. ligesom tilsynet generelt vil sørge for, at den
nye internationale enhed, der pr. 1. januar 2018 er blevet etableret i Datatilsynet, er klar til at håndtere
de nye opgaver, der er en konsekvens af den væsentlige udbygning af samarbejdet mellem de
europæiske tilsynsmyndigheder, som forordningen introducerer.

Datatilsynet afbolder endvidere i begyndelsen af maj måned et stort fælles møde for de nordiske
datatilsynsmyndigheder i Norge, Sverige, Finland, Aland, Island og Færøerne. Der er tale om en årlig
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tilbagevendende begivenhed, hvor de nordiske lande på skift er værter for mødet, hvor der er
deltagelse af både chefer, sagsbehandlere og it-sikkerhedskonsulenter fra de forskellige datatilsyn.

Herudover vil Datatilsynet igen i 2018 bruge ressourcer på behandlingen af BCR (Binding Corporate
Rules), hvor det danske datatilsyn er “lead DPA” (Data Protection Agency), hvilket indebærer, at
tilsynet i forhold til de andre europæiske datatilsyn skal koordinere og styre en omfattende
godkendelsesproces af de pågældende bindende virksomhedsregler.

Datatilsynet vil i 2018 også have generel fokus på at tilpasse sine målsætninger og aktiviteter til den
ressourcernæssige situation, og så vidt muligt gennemføre yderligere effektiviseringer af
sagsbehandlingcn til gavn for borgere, myndigheder og virksomheder.
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3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Datatilsynets regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets økonomisk
Administrative Vejledning og regnskabspraksis er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens
regnskabsprincipper. Der anvendes tal fra Statens Koncern System (SKS) og Navision.

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6: Resultatopgørelse
Mio. kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget
note: 2016 2017 2018

Ordinære driftsindtægter
Jndtægtsført bevilling
Bevilling -2 1.5 -22.9 -36,5
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0
Indtægtsført bevilling i alt -21,5 -22,9 -36,5

Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0
Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0
Gebyrer -1,5 -1,8 -0,2
Ordinære driftsindtægter i alt -23,0 -24,7 -36,7

Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0
Eorhrugsonikostn inger
Husleje 1,7 1.8 1,8
Forlwugsomkostninger i alt 1,7 1,8 1,8
Personaleomkostninger
Lønninger 14,9 17,4 27,5
Andre personaleomkostninger 0,0 0,0 0,0
Pension 2,2 2,5 0,0
Lønrefusion -0,3 -0,4 0,0
Personaleomkostninger i alt 16,8 19,5 27,5

AF- og nedskrivninger 0,2 0,1 0,0
Andre ordinære driftsomkostninger 3,0 3,7 7,4
Ordinære driftsomkostninger i alt 21,7 25,1 36,7

Resultat af ordinær drift -1,3 0,4 0,0

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0
Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0
Resultat før finansielle poster -1,3 0,4 0,0
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Ekstraordinære poster

Anlægsaktiver:
Inunaterielle

I anlægsaktiver
Færdiggjorte
udviklingsprojekter
Erhvervede
koncessioner. patenter
licenser m.v.
Udviklingsprojekter
under opførelse

0,0 0,0
0,0 0,0

-1,3 0,4

Egenkapital
Reguleret egenkapital
(startkapital)
Opskrivninger 0,0

Reserveret egenkapital 0,0

Finansiefle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster

0,0
0,0
0,0

Finansielle_poster

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0
Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0
Årets resultat -1,3 0,4 0,0

Resultatopgørelsen giver ikke anledning ti] bemærkninger.

3.3 Balancen

Tabel 8: Balancen
Aktiver Prima Ulri;no Passiver Prima Ultin?o
note: 2017 2017 note: 2017 2017

0,0 0,2

0,3 0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0.0

0,0

Bortfald af årets resultat 0,0

Udbytte til staten 0,0

Overført overskud 2,6 2,2
Egenkapital i alt 2,9 2,5

Hensatte forpligtelser 0,0 0,0

Immaterielie
anlægsaktiver i alt 0.0 0.2
Materielle anlægsakt Iver
Grunde, arealer og
bygninger 0,0 0,0
Infrastruktur 0,0 0,0
Transportmateriel 0,0 0,0
Produktionsanlæg og
maskiner 0,0 0,0
Inventar og IT-udstyr 0,0 0,4
Igangværende arbejder
for egen regning 0,0 0,0
Materielle
anlægsaktiver i alt 0,0 0,4
Statsforskrivning 0,3 0,3
øvrige finansielle
anlægsaktiver 0,0 0,0
Finansielle
anlægsaktiver i alt 0,3 0,3
Anlægsaktiver i alt 0,4 0,9

Langfristede gældsposter

FF4 Langfristet gæld 0,1

Donationer 0,0

Prioritetsgæld 0,0
Anden langfristet gæld 0,0

Langfristet gæld i alt 0,1

0,1

0,0

0,0
0,0

0,1
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Omsætningsaktiver:
Varebeholdning
Tilgodehavender

Værdipapirer
Likvide beholdninger
FF5 Uforrentet konto
FF7 Finansieringskonto

Andre likvider
Likvide beholdninger i
alt

0,0 0.0 Kortfristede gældsposrer
LeverandØrer af vater og

0.7 0,9 tjenesteydelser
0,1 0.2 Anden kortfristet gæld

Skyldige feriepenge
3.2 4,4 Reserveret bevilling

Igangværende arbejder for
1,2 0.3 fremmed regning
0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter

Kortfristet gæld i alt
4,5 47

Datatilsynet har i 20L7 foretaget en del nye investeringer, herunder nye pe’ere, nye servere og ny
hjemmeside og nyt intranet, se boks 6 og tabel 14, deraf ses en stigning i anlægsaktiverne.

Balancen viser et underskud på 0,4 mio. Rr. Dette afspejler, at tilsynet i 2017 efter aftale med
Justitsministeriets departernent har brugt af tilsynets egenkapital på de nødvendige ansættelser i
forbindelse med at forberede overgangen til det nye retsgrundlag — navnlig
databeskyttelsesforordningen. der finder anvendelse fra 25. maj 2018. Der er således sket en
reduktion i egenkapitalen fra 2,9 mio. kr. til 2.5 mio. kr.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring
Mio. kr.
note: 2016 2017

Egenkapital primo R-året 0,0 0,0
Startkapital primo 0,3 0,3
+Ændring i startkapital 0,0 0.0

Startkapital ultirno 0,3 0,3
Opskdvninger primo 0.0 0,0
+Ændringer i opskrininger 0.0 0.0
Opskrivninger nitimo 0.0 0.0
Reserveret egenkapital primo 0,0 0.0
+Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0.0

Reserveret egenkapital ultimo 0.0 0,0

Overført overskud prinio 2.6 2,6
+Primoregulering/fiytntng nwllem hogføringskredse 0,0 0,0
+Regulering af (let overfrte overskud 0,0 0,0
+Overført fra årels resultat 0,0 -0,4
- Bortfald af årets resultat 0,0 0,0
- Udbytte til staten 0,0 0,0
+OverfØrt af reserveret bevilling 0,0 0,0

0.4 0,9

0.1
2,2
0.0
0,0

0,0
2,7

Omsætningsaktiver i
alt 5,3 5,8
Aktiver i alt 5,7 6,7

0.2
3,0
0,0
0.0

0,0
4,1

Gæld i alt 2,8 4,2

Passiver i alt 5,7 6,7
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Egenkapitalen udgjorde i 2016 2,9 mio. kr. og i 2017 2,5 mio. kr.

Tabel 7: Resultatdisponering
Mio. kr. Regnskab Regnskab Budget
note: 2016 2017 2018

Disponeret til bortfald 0,0 0.0 0,0
Disponeret til reserveivt egenkapital 0.0 0.0 0,0
Disponeret udbytte til statskassen 0.0 0,0 0.0

• Disponeret til overført overskud 1 .3 -0,4V 0.0

3.5 Låneramme (likviditetsstyringj

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme
Mio. kr.
2017
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 0,6
2015
Låneramme pr. 31. december 2017 2,4
Udnyttelsesgrad i procent 25,0 %

Datatilsynets udnyttelse af lånerammen giver ikke anledning til bemærkninger.

3.6 Opfølgning på lønsunisloft

Tabel 11: Opfølgning på lønsurnslofl §11.11.61.

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12: Bvillingsregnskab
Hovedkon Navn - Bevillingstype (Mio. Bevillin Regnska Afvigels Videreførel
to kr.) g b e se ultimo
§ 11.11.61 Datatilsyn Driftsbev., Udgifter 23,1 25,1 -2,0 2,2

et omkostningsbase Indtægt
ret er -0,2 -1,8 1,6 0,0

Overført overskud ultiino 2.6
[enkapital tiltimo R-året 2,9

7,

2,5

Hovedkonto 11.11.61 Mio. kr.
Lønsumsioft FL 18,3
Lnsumsloft inkl. TB/aktstykker 18,4
Lønforbrug under lØnsuinsloh 19.5
Difference -1,1
Akkuinuleret opsparing ultirno 2016 2,3
Akkurnuleret opsparing ultirno 2017 1,1
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4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balancen

Tabel 13. Note 1: immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede

Færdiggjorte koncessioner,
udviklings- patenter,

Mio. kr. projekter licenser mv. I alt
Prirnobeholdning 2.0 0.0 2.0
Opskrivning 0.0 0,0 0,0

Kostpris pr. 1.1.2017
(før afskr.) 2.0 0,0 2,0
Tilgang 0.2 0,0 0.2
Afgang 0.0 0,0 0,0
Kostpris pr. 31.12.2017
(før afskr.) 2,2 0,0 2,2
Akkumulerede afskrivninger -2,0 0,0 -2,0
Akkumulerede nedskuivninger 0,0 0,0 0,0
Akkurnulerede af- og nedskrivninger
31.12.2016 -2,0 0,0 -2,0
Regnskabsmæssig værdi
pr. 31.12.2017 0,2 0,0 4,2

Årets afskrivninger 0.0 0,0 0,0
Arets nedskrivninger 0.0 0,0 0,0
Àrets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 2,0
Afskrivningsperiode/år

Udviklingsprojekter under opførelse

Primosaldo pr. 1.1 2017 2,0
Tilgang 0,2
Nedskrivninger 0,0
Afgang 0,0
Kostpris pr. 3 1.12.2017 2,2
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Tabel 14. Note 2: Materielle_anlægsaktiver

afskr.) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9

Tilgang
Afgang

0,0 0,0
0,0 0.0

0,0 0.0
0,0 0,0

0.4

0,0

Tabel 15-21 er ikke aktuelle for Datatilsynets regnskab, og er derfor ikke taget med i årsrapporten.

Mio. kr.

Prirnobeholdning
Opskri vn ing
Kostpris pr. 1.1.2017 (før

—

1

-

0,0
0,0

-v

0.
trMr .t

o —

cc

—

0.
cc

•1

0,8 0,0 0,0
0.0 0,0 0,0

1,1
0,0

1,9
0,0

0,4
0,0

Kostpris pr. 3 1.12.2017 (før
afskr.) 0,0 0,8 0,0 0,0 1,5 2,3
Akk. afskrivninger 0,0 -0,8 0,0 0,0 -1,2 1,9
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Akk. af- og nedskrivninger
31.12.2017 0,0 0,0 010 0,0 -1,2 1,9
Regnskabsmæssig værdi pr.
31.12.2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

!

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1
Afskrivningsperiode/år 35 år
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