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Vedr.:  Datatilsynets udtalelse af 30. marts 2012 til KL om brug af privat NemID 

som medarbejder log-in i kommuner  
 

./. Vedlagt fremsendes til medlemsorganisationernes orientering Datatilsynets udtalelse af 
30. marts 2012 til KL om brug af privat NemID som medarbejder log-in kommuner (bi-
lag 2897.4). Udtalelsen kan hentes på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 
 
Datatilsynets udtalelse er udarbejdet på baggrund af henvendelser fra KL og en række 
kommuner og omhandler lovligheden af kommunale IT-løsninger, hvor medarbejderne 
skal bruge deres personlige NemID i kommunernes log-in-procedurer.  
 
Vedrørende brug af medarbejderes private NemID som log-in konkluderer Datatilsynet i 
udtalelsen, at medarbejderes private NemID kan anvendes ved log-in som alternativ til en 
adgang med brugernavn og adgangskode, hvis følgende betingelser er opfyldt:  

 Der må alene være tale om adgang til oplysninger, som hverken er af følsom eller 
fortrolig karakter og: 

 Brug af den private NemID skal være et frivilligt tilbud for medarbejderen. 
 
Datatilsynet finder, at medarbejdes private NemID ikke kan anvendes som log-in til for-
trolige og følsomme oplysninger i kommunens it-systemer, ligesom der ikke kan stilles 
krav om, at medarbejdere skal bruge deres private NemID i løsningen af deres arbejdsop-
gaver. I den forbindelse bemærker Datatilsynet bl.a., at kommunen ikke har instruktions-
beføjelser i forhold til medarbejderes private brug af NemID, og at der gør sig et hensyn 
gældende til medarbejderes mulighed for selv at kunne kontrollere sikkerheden på den 
computer og i det miljø, hvor de anvender deres private NemID, herunder også mulighe-
den for at udlade at benytte deres NemID under de givne forhold. 
 
Herudover indeholder Datatilsynets udtalelse bl.a. også en vurdering af, under hvilke be-
tingelser brug af medarbejderes private NemID som en ekstra faktor på lige fod med en 
token kan finde sted. I bilag 1 til udtalelsen har Datatilsynet givet konkrete eksempler på 
den omhandlede problemstilling, og bilag 2 indeholder en nærmere gennemgang af Per-
sondatalovens regler. 
 
Eventuel henvendelse vedrørende Datatilsynets udtalelse kan rettes til Susanne Rehm på 
telefon 3347 0616. 
 
Med venlig hilsen 
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