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Naalakkersuisut fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i 

forretningsordenen for Inatsisartut: 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig anordning om 

ikrafttræden for Grønland af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af 

personoplysninger 
(Formanden for Naalakkersuisut) 

 

 

1. Beslutningsforslagets indhold 

1.1. Baggrunden for forslaget 

I 2016 vedtog EU et nyt databeskyttelsesregime til afløsning af det daværende 

databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF. Det nye kom til at bestå af Databeskyttelsesforordningen 

(EU) 2016/679 og retshåndhævelsesdirektivet (EU) 2016/680. Databeskyttelsesforordningen 

begyndte sin anvendelse 25. maj 2018. 

 

Tilsammen skabte de en ny standard for databeskyttelse globalt. Mange lande har 

efterfølgende opdateret deres databeskyttelseslovgivning til et niveau, der svarer til 

databeskyttelsesforordningen. Herved er flere lande blevet anerkendt som sikre tredjelande af 

EU-kommissionen. 

 

Dette forslag skal ses som et ønske fra Naalakkersuisut om at forberede Grønland på at kunne 

opnå af at blive anerkendt som et sikkert tredjeland.  

 

De grønlandske domstole blev, da persondataloven blev anordnet for Grønland undtaget. 

Domstolene forblev derfor på lov om offentlige myndigheders registrer fra 1978.  

 

Med dette forslag skabes der grundlag for, at databeskyttelsesgrundlaget for de grønlandske 

domstole kommer på samme databeskyttelsesniveau, som de danske domstole. At de 

grønlandske domstole kommer på et databeskyttelsesgrundlag som retshåndhævelsesloven og 

dermed på niveau med retshåndhævelsesdirektivet, må anses for væsentlig i en grønlandsk 

ansøgning om at blive anerkendt som et sikkert tredjeland.  

 

En væsentlig begrundelse for forslaget er ligeledes Naalakkersuisuts ønske om at styrke 

informationssikkerheden for borgerne. Med forslaget bliver informationssikkerheden for 

borgerne, der kommer i forbindelse med Grønlands Politi, anklagemyndigheden, domstolene 

og kriminalforsorgen væsentligt forbedret. Disse myndigheder behandler i særlig grad 

følsomme oplysninger om borgerne.  

 

1.2 Hovedlinjerne i lovforberedelsen 
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Naalakkersuisut har forhandlet med Justitsministeriet om de grønlandske domstole skulle 

medtages i et forslag om en anordning for Grønland af retshåndhævelsesloven.  

 

Justitsministeriets argument var, at de ikke var sikre på, at de grønlandske domstoles IT-

systemer kunne leve op til de krav om databeskyttelse, som retshåndhævelsesloven stiller. 

 

Naalakkersuisuts modargument er, at det er en nødvendighed for Grønland i dets ambition 

om at blive anerkendt som et sikkert tredjeland af EU-kommissionen, at de grønlandske 

domstole som den dømmende magt i Grønland er på et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau 

for at opnå en sådan anerkendelse. Lov om offentlige myndigheders registrer fra 1978 kan 

ikke anses for at være på et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. 

Desuden har Naalakkersuisut svært ved at forstå, at grønlandske borgeres anvendelse af 

domstolssystemet skal have en væsentlig ringere databeskyttelse end danske borgere i 

Danmark. Især henset til, at det er Domstolsstyrelsen, der er ansvarlig for 

ressourcetildelingen for både danske og grønlandske domstole. 

 

Resultatet af forhandlingerne er nærværende forslag. De grønlandske domstole er ikke 

umiddelbart medtaget i forslaget. Men justitsministeren kan træffe afgørelse om, at de 

grønlandske domstole bliver omfattet. Samtidig er Domstolsstyrelsen i gang med en proces, 

der skal undersøge om domstolenes IT-systemer kan leve op til kravene i 

retshåndhævelsesloven. Naalakkersuisut har en stærk formodning om, at denne undersøgelse 

vil komme frem til, at de grønlandske domstoles IT-systemer kan leve op til kravene i 

retshåndhævelsesloven. Denne formodning bygger på, at de IT-leverandører som leverer IT-

systemer enten er omfattet af databeskyttelsesforordningens databeskyttelseskrav for 

databehandler, hvis det er danske IT-leverandører eller persondataanordningens 

databeskyttelseskrav for databehandlere, hvis det er grønlandske IT-leverandører. Det svarer 

til de krav, der er gældende, når en Naalakkersuisut myndighed indgår en IT-leveranceaftale 

med en IT-leverandør.  

 

Naalakkersuisut vil følge udviklingen med henblik på at sikre, at domstolene bliver omfattet 

hurtigst muligt af dette forslag. 

 

2. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

De administrative og økonomiske konsekvenser skal afholdes af Danmark. De administrative 

og økonomiske konsekvenser ved samarbejdet mellem grønlandske myndigheder og de 

retshåndhævende myndigheder vil være på samme niveau som efter de nugældende regler. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Det vil ikke være nogen væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for 

erhvervslivet. 

 

4. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 
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Der vil ikke være konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed. 

 

5. Konsekvenser for borgerne 

Borgere der får deres personoplysninger behandlet af Grønlands Politi, får umiddelbart gavn 

af et øget fokus på databeskyttelse. Grønlands Politi skal umiddelbart efter ikrafttræden af 

anordningen ansætte en databeskyttelsesrådgiver. Vedkommende skal tage imod de klager, 

som borgerne måtte have i forhold til Grønlands Politis databeskyttelse. 

 

Når de grønlandske domstole bliver omfattet af anordningen, vil databeskyttelsesniveauet for 

borgerne klart blive højnet. Ligeledes bliver deres klage adgang i forbindelse med databrud 

styrket, dels ved at domstolene skal udpege en databeskyttelsesrådgiver og dels at 

anordninger indeholder klare bestemmelser for borgernes adgang til at klage. 

 

Databeskyttelsesniveauet for borgere omfattet af Kriminalforsorgens aktiviteter vil fortsat 

have deres nuværende databeskyttelse efter persondataanordningen indtil justitsministeren 

sætter anordningen i kraft for Kriminalforsorgen. 

 

6. Andre væsentlige konsekvenser 

Der vil ikke være andre væsentlige konsekvenser. 

 

7. Høring af myndigheder og organisationer 

Forslaget har været i offentlig høring i periode 17. juli til 14. august 2022. 

 

8. Høringssvar 

Der er ikke modtaget nogen høringssvar. 


