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Ved brev af 10. november 2009 med bilag har De rettet henvendelse til Inden
rigs- og Socialministeriet, idet De på Deres ægtefælles vegne dels har klaget 2. december 2009
over Helsingør Kommunes behandling af personoplysninger om Deres ægte
fælle, dels anmodet om erstatning for den tort, Deres ægtefælle har lidt Pa J.nr. 2009-8361
grund af kommunens behandling af personoplysningerne.

Det fremgår af de medsendte bilag, at Deres ægtefælle den 10. juli 2009 har
modtaget endeligt svar fra Datatilsynet vedrørende klage over Helsingør Kom
munes behandling af personoplysninger om hende. Datatilsynet har i den for
bindelse bl.a. taget stilling til spørgsmålet om overførsel af personoplysninger
mellem kommunens afdelinger, herunder til kommunens jobcenter, og til
spørgsmålet om personoplysninger er videregivet til personer uden for kommu
nen.

Det fremgår endvidere, at De den 27. oktober 2009 har rettet henvendelse til
Statsforvaltningen Hovedstaden med klage over Helsingør Kommunes behand
ling af deres ægtefælles personoplysninger, ligesom De har anmodet statsfor
valtningen om at pålægge kommunen at betale Deres ægtefælle erstatning for
tort. Statsforvaltningen har i brev af 29. oktober 2009 meddelt, at statsforvalt
ningen ikke kan behandle sagen, da Datatilsynet som særlig klagemyndighed
har behandlet sagen, og at spørgsmålet om et eventuelt erstatningsansvar for
kommunen skal afgøres efter privatretlige regler.

I den anledning skal Indenrigs- og Socialministeriet meddele, at tilsynet med
kommunerne varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er
beliggende. Det er således Statsforvaltningen Hovedstaden, der fører tilsyn
med Helsingør Kommune, jf. § 47 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendt
gørelse nr. 581 af 24. juni 2009).



Indenrigs- og Socialministeriet er ikke i almindelighed klageinstans i forhold til
statsforvaltningerne, herunder Statsforvaltningen Hovedstaden. Ministeriet kan
af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller
undladelser, som statsforvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når
ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har
alvorlig karakter. Tilsvarende gælder, hvis statsforvaltningen har besluttet ikke
at tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser
op til behandling. Der henvises til § 53, stk. i, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigs- og Socialministeriet kan generelt oplyse, at statsforvaltningens tilsyn
med kommunerne er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med,
at kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myn
digheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne
lovgivning.

Statsforvaltningerne kan ikke tage stilling til, om kommunens dispositioner er
rimelige eller hensigtsmæssige eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe
skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvalt
ningen kan endvidere ikke tage stilling til, om sagsbehandlingen er i overens
stemmelse med principperne for god forvaltningsskik.

Statsforvaltningerne fører endvidere ikke tilsyn, hvis særlige klage- eller til
synsmyndigheder kan tage stilling eller har taget stilling til en konkret sag.

Statsforvaltningen beslutter selv, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Det henvises til § 48 og 48 a i lov om kommunernes.

Indenrigs- og Socialministeriet kan endvidere oplyse, at behandling af person-
oplysninger, herunder videregivelse af personoplysninger, som helt eller delvis
foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og ikke-elektronisk behand
ling af personoplysninger, der er indeholdt i et register, er omfattet af lov om
behandling af personoplysninger (persondataloven) (lov nr. 429 af 31. maj 2000
med senere ændringer). Endvidere gælder en række af persondatalovens be
stemmelser, herunder behandlingsreglerne også for manuel videregivelse af
personoplysninger.

Datatilsynet kan af egen drift eller efter klage fra den registrerede påse, at be
handlingen af personoplysninger finder sted i overensstemmelse med person
dataloven og regler udstedt i medfør af denne lov. Da der således er en til
synsmyndighed, der kan, og som har taget stilling til Deres klage i forhold til
persondataloven, viger det kommunale tilsyn.

Spørgsmålet om, hvorvidt Deres ægtefælle er berettiget til erstatning fra Helsin
gør Kommune, skal afgøres efter almindelige erstatningsretlige regler. Erstat
ningsretlige regler er regler, der både gælder for private og offentlige myndig
heder. Det kommunale tilsyn kan derfor ikke tage stilling til, om en kommune
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har påført en borger et tab, der berettiger den pågældende til erstatning. Det er
en afgørelse, som i givet fald må træffes af domstolene.

Efter gennemgang af Deres henvendelse og de medsendte bilag finder Inden
rigs- og Socialministeriet på denne baggrund ikke grundlag for at tage spørgs
målet om lovligheden af den kommunale disposition, som statsforvaltningens
udtalelse vedrører op til behandling.

Indenrigs- og Socialministeriet kan for en god ordens skyld oplyse, at klager
over en kommunes overholdelse af principperne for god forvaltningsskik even
tuelt kan indbringes for Folketingets Ombudsmand, der har adresse: Gammel
Torv 22, 1457 Københavns K., tlf. 33 13 25 12, fax 33 13 07 17, e-mail:
ombudsmanden(âom budsmanden.dk. Folketingets Ombudsmand afgør selv,
om en klage giver tilstrækkelig anledning til nærmere undersøgelse.

Kopi af dette brev er sendt til orientering til Datatilsynet, Statsforvaltningen Ho
vedstaden og Helsingør Kommune.

lndenrigs- og Socialministeriet foretager herefter ikke videre i anledning af De
res henvendelse.

M enlig hilsen

Jann Larsen
/ Juridisk Rådgiver
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