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7. MAJ 2020

NYT KRAV OM RAPPORTERING AF DATAETIK I ÅRSRAPPORTEN FOR STORE VIRKSOMHEDER
Den 26. februar 2020 fremsatte erhvervsministeren lovforslag nr. L 124, der indeholder en ændring af
årsregnskabsloven. Lovforslaget betyder, at Danmarks ca. 1.300 største virksomheder som noget helt nyt
skal supplere deres rapportering i årsrapportens ledelsesberetning med en redegørelse for virksomhedens
politik for dataetik. Folketinget færdigbehandler som planlagt lovforslaget i denne måned. Loven skal
træde i kraft 1. juli 2020 og vil få virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2021 eller senere.

Den foreslåede nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 99 d udspringer ikke af EU-ret. Ophavet
til reglen er rent nationalt.1 I forarbejderne til
lovforslaget hedder det, at Danmark formentlig er
det første land i verden, der indfører lovregler om
dataetik. Der var blandt høringsparterne bred og
generel opbakning til lovforslaget undtagen Dansk
Industri.
Årsrapporten består — ud over regnskabsopgørelserne i årsregnskabet — blandt andet af ledelsesberetningen, som efter årsregnskabsloven er
underlagt diverse indholdskrav. Formålet med
disse krav er at udbygge regnskabsbrugernes
indsigt i virksomhedens interne og eksterne
forhold. Disse indholdskrav udvides nu med en ny
rapporteringspligt vedrørende dataetik, som dog
alene vil gælde for de største virksomheder,
herunder store virksomheder i regnskabsklasse C
og virksomheder i regnskabsklasse D, dvs.
selskaber optaget til handel på et reguleret
marked i et EU/EØS-land samt statslige aktieselskaber. Erhvervsstyrelsen forventes at fastsætte
regler om, at pligten alternativt vil kunne opfyldes
af virksomhederne ved link i ledelsesberetningen
til redegørelsen på selskabets hjemmeside.
Forarbejderne til lovforslaget henviser til, at
dataetik ikke bare vedrører data- og privatlivsbeskyttelse men også, hvordan dataanvendelse,
udvikling og brug af kunstig intelligens m.v.
påvirker vores samfund. Derfor foreslås det, at
der indføres et krav om redegørelse for dataetik i
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årsregnskabsloven. Desuden nævnes det i forarbejderne, at formålet med redegørelsen for
virksomhedens politik for dataetik er at skabe
fokus på og gennemsigtighed om virksomhedernes arbejde med dataetik, således at dataetik
bliver et konkurrenceparameter for danske
virksomheder nationalt som internationalt. Lovgivers hensigt er, at virksomhederne aktivt tager
stilling til dataetiske spørgsmål og udarbejder en
politik for dataetik.
Pligten til at redegøre for virksomhedens politik
for dataetik er formuleret med baggrund i det
såkaldte ’følg eller forklar’-princip, som også
gælder for virksomhedens rapportering om
samfundsansvar (CSR). Det betyder, at virksomhederne enten skal redegøre for deres dataetiske
politik eller forklare baggrunden for, at virksomheden ikke har en sådan politik.
Dataetiske principper bygger oven på de eksisterende databeskyttelsesretlige regler i databeskyttelsesforordningen og kan øge persondatabeskyttelsen ved at gå længere end eksempelvis Datatilsynets praksis. Forarbejderne til lovforslaget
nævner, at ”[d]ataetik overordnet skal forstås
som den etiske dimension af forholdet mellem på
den ene side teknologi og på den anden side
borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier, som den teknologiske udvikling giver anledning til at overveje.”

Se Data for the Benefit of the People – Recommendations from the Danish Expert Group on Data Ethics, November 2018.
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Forarbejderne til lovforslaget nævner, at en
redegørelse for virksomhedens politik for dataetik
fx kan omfatte følgende forhold:





En beskrivelse af, hvordan og til hvilke formål
virksomheden anvender nye teknologier,
herunder kunstig intelligens eller maskinlæring i udviklingen og udbuddet af produkter og
tjenester, herunder om virksomheden anvender kunstig intelligens til brug for prissætning,
optimering af produktion, afgørelser, beslutninger og lignende.
En redegørelse for, hvilke typer data virksomheden anvender, og hvordan de tilvejebringes. Det kan være de kunde-, produktions- og
adfærdsdata, som virksomheden selv indsamler og anvender, og hvorvidt virksomheden
anvender data fra eksterne parter såsom
sociale medier, køber andre virksomheders
data eller køber data fra data brokers, og
hvilke dataetiske overvejelser det har givet
anledning til.



Hvis der anvendes data fra eksterne parter,
kan der også redgøres for, om disse eksterne
parter har en politik for dataetik.



Hvis virksomheden anvender underleverandører til dataanalyse, kan der redegøres for, om
disse har en politik for dataetik.



Hvis virksomheden selv sælger kundedata
eller anden data til tredjepart, kan redegørelsen også indeholde en beskrivelse af dataetiske overvejelser i den sammenhæng.



Om virksomheden træner sine algoritmer på
et datagrundlag, der er repræsentativt for den
gruppe mennesker, der serviceres eller
udbydes tjenester til, og om virksomheden
har processer for at undgå forudindtagethed.



Hvis virksomheden både anvender egne data
og data fra eksterne parter til segmentering
og personalisering af virksomhedens produkter og services, kan redegørelsen indeholde
beskrivelser af virksomhedens dataetiske
overvejelser i relation til segmentering og

personalisering, herunder de konkrete parametre virksomheden segmenterer og personaliserer på baggrund af.



Hvordan og i hvilket omfang medarbejderne
bliver trænet, testet og evalueret i dataetik.

Derudover skal redegørelsen opfylde de eksisterende krav i årsregnskabsloven om at støtte
regnskabsbrugeren i dennes økonomiske beslutninger, være væsentlig for denne og være retvisende for de forhold, som beretningen omhandler.
Erhvervsministeriet forventer at udgive en vejledning om redegørelsens nærmere omfang.
Nielsen Nørager følger Folketingets behandling af
lovforslaget. Vi rådgiver om den forventede nye
dataetiske rapporteringspligt og dens betydning
for jeres virksomhed, herunder hjælp til udarbejdelse af en dataetisk politik.
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DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DEN OVENNÆVNTE JURIST
PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF
UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN
NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE
ADVOKATETISKE REGLER.
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