
 

 

     Nivå, den 9. januar 2020 

 

 

Notat om justering af lovgivning og vejledning om GDPR 

 

Indledning og oversigt 

Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer og Kirkeministeriet arbejder sammen om at lave et 
adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i sognepleje. Forslagets formål 
og disposition blev sendt i høring med frist til 18. december 2019 (1). 

Opgaverne for den danske EU-kommissær omfatter i de næste fem år bl.a. a) inden for de første 100 dage 
at koordinere arbejdet for en fælles europæisk strategi for kunstig intelligens, herunder de menneskelige 
og etiske problemstillinger, b) koordinere arbejdet for en opdatering af ansvars- og sikkerhedsreglerne for 
digitale platforme, serviceydelser og produkter og c) koordinere arbejdet for digital beskatning, herunder 
søge konsensus om et rimeligt, fælles internationalt skatteniveau  ved udgangen af 2020 (2). 

Det skal derfor foreslås, 

at generalforsamlingen henstiller til Landsforeningen af Menighedsråd at virke for en lempelse 
af GDPR-reglerne for mindre, geografisk og personhenførbare afgrænsede trossamfund og 
tilsvarende ideale foreninger og for en stramning af GDPR-reglerne for store, 
grænseoverskridende og ip-adresse-baserede digitale platforme. 

Baggrund og overvejelser 

For så vidt angår adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i sognepleje 
kan der næres bekymring for at Kammeradvokaten kommer til at overimplementere (for ikke selv at ifalde 
rådgivningsansvar). Det er opfattelsen, at en sådan kodeks kan gøre det mere bøvlet i det daglige end GDPR 
egentlig foreskriver. Sådan har vurderingen været lokalt af Kirkeministeriets håndtering af behandling af 
personoplysninger i forbindelse med invitationer til Alle Helgens gudstjeneste (invitationer til pårørende, 
der ikke er medlemmer af folkekirken). Det er derfor ønskeligt, at selve forslaget kommer til høring, så 
menighedsrådene kan at vurdere om der sker yderligere begrænsninger i de involveredes mulighed for at 
”styrke menighedens liv og vækst”.  

Det peger endvidere på, at der kan være behov for at justere GDPR-reglerne, så de i højere grad regulerer 
de store tech-virksomheder og i mindre grad små, geografisk afgrænsede trossamfund. Eksempelvis med 
regulering, så troldefarme og identitetstyveri via digitale platforme forebygges mere, end det nu er 
tilfældet. 
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