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NOTAT OM DE RETLIGE RAMMER FOR LOVFORSLAG OM ELEVFORDELING

1. OPDRAG OG BAGGRUND

Børne- og Undervisningsministeriet sendte den 21. januar 2022 et forslag til ændring af 
lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., 
lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private institutioner for gym-
nasiale uddannelser og lov om de gymnasiale uddannelser (Kapacitetsfastsættelse og 
elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser) i høring (herefter Høringsudka-
stet). Høringsfristen udløber den 14. februar 2022. 

Forslaget indebærer en etablering af en ny elevfordelingsmodel til brug for optagelse på 
de almengymnasiale såvel som de erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser. Med den 
nye elevfordelingsmodel inddeles Danmark i zoner, hvorefter fordeling af ansøgerne til de 
gymnasiale ungdomsuddannelser vil ske efter forskellige kriterier i afstands- og forde-
lingszoner. I den forbindelse indeholder Høringsudkastet bl.a. også nye regler om kapaci-
tetsstyring.

Horten har gennemgået Høringsudkastet og dets relation til eksisterende lovgivning, her-
under menneskerettighederne, ulovfæstede retsgrundsætninger og øvrige samfunds-
mæssige hensyn på opdrag fra Niels Brock Copenhagen Business College og Aarhus Busi-
ness College.

Notatet indeholder i afsnit 3 en vurdering af, om Høringsudkastet indebærer en risiko for 
krænkelse af menneskerettighederne for de kommende elever. Afsnit 4 indeholder en vur-
dering af, om den i Høringsudkastet foreslåede fordelingsalgoritme (dvs. teknologi i form 
af kunstig intelligens) er i overensstemmelse med kravene for brug af kunstig intelligens. 
Dette er navnlig med fokus på myndighedernes overholdelse af retlige krav samt elever-
nes retssikkerhed. Afsnit 5 indeholder en vurdering af, om behandlingen af elevers og for-
ældres personoplysninger er i overensstemmelse med databeskyttelsesretten. Endelig 
fremgår der af afsnit 6 en gennemgang af retssikkerhedsmæssige betænkeligheder i Hø-
ringsudkastet i øvrigt, herunder i forhold til rekursmuligheder og bemyndigelsesbestem-
melser.
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Afsnit 2 nedenfor indeholder en sammenfatning af konklusionerne. 

2. SAMMENFATNING

2.1 Indledning

Dansk lovgivning skal være inden for rammerne af Danmarks Riges Grundlov og Danmarks
og internationale forpligtelser, herunder EU-retten. Det er således nødvendigt, at forhol-
det til disse regler overvejes grundigt, hvis der er en risiko for, at danske regler er på kant 
hermed.

Desuden skal den ordning, som Høringsudkastet skal danne rammerne for, også i praksis 
kunne lade sig gøre inden for lovgivningens rammer. Her kan opmærksomheden henledes 
på "Gladsaxe-modellen", hvor brugen af ny teknologi (et statistisk værktøj) gav anledning 
til kritik. Dette skyldtes bl.a. modstanden i offentligheden mod, at staten herved ville få 
adgang til at foretage overvågning ved hjælp af netop kunstig intelligens (algoritmer) og 
borgernes persondata.1

Dertil kommer, at de love, der sendes til afstemning i Folketinget, skal have en sådan kva-
litet, at Folketinget er klar over forslagets indhold og konsekvenser.2 Det betyder også, at 
hvis Høringsudkastet skal fravige andre regler på lovsniveau, skal det klart og tydeligt 
fremgå af lovteksten, jf. også den formelle lovs princip. Ud over at respekt for lovkvalite-
ten understøtter, at ny lovgivning overholder grundlæggende rettigheder og principper 
om retssikkerhed, sikrer det også den fornødne åbenhed og demokratiske debat. Som 
eksempel, der illustrerer manglen herpå bl.a. som følge af lovgivningens udformning, kan 
nævnes vedtagelsen af L73, hvor Skatteforvaltningen fik en meget vidtgående beføjelse
til at samkøre data og bruge kunstig intelligens. Nævnes kan også vedtagelsen af en ho-
vedlov på beskæftigelsesområdet, lovforslaget om aktiv beskæftigelsesindsat, hvor Data-
tilsynet ikke var blevet gjort bekendt med brugen af algoritmer og behandling af person-
oplysninger, som var nævnt på side 212 i lovforslaget.3

I nærværende sag gør bekymringer af samme karakter, som beskrevet ovenfor, sig gæl-
dende. Høringsudkastet indebærer, at den nye ordning for elevfordeling udgør en bety-
delig retssikkerhedsmæssig risiko for navnlig eleverne og en deraf afledt risiko for, at ele-
vernes menneskerettigheder krænkes. Dertil kommer, at bredere samfundsmæssige hen-
syn, herunder navnlig overvejelser om rammerne for brug af algoritmer i det offentlige, 
indebærer, at Høringsudkastet giver anledning til mere generelle bekymringer.

En gennemførelse af forslaget om kapacitetsstyring kan herudover betyde, at der på nogle 
gymnasier vil blive skåret i kapaciteten. Det er ud fra Høringsudkastet uvist, hvilke konse-

                                                            
1 Teknologiens Mediehus, Version2: "Juridiske eksperter: Gladsaxes algoritme overtræder persondatalov" (fe-
bruar 2019). Tilgængelig via www.version2.dk/artikel/juridiske-eksperter-gladsaxes-algoritme-overtraeder-
persondata-lov-1087407. 
2 Se om kravene: Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet. Tilgængelig via www.lovkvalitet.dk. 
3 Datatilsynet: "Datatilsynet har afgivet supplerende høringssvar om beskæftigelseslov" (juli 2019). Tilgænge-
lig via www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/jul/datatilsynet-har-afgivet-supplerende-
hoeringssvar-om-beskaeftigelseslov. 

http://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/jul/datatilsynet-har-afgivet-supplerende-hoeringssvar-om-beskaeftigelseslov
http://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/jul/datatilsynet-har-afgivet-supplerende-hoeringssvar-om-beskaeftigelseslov
http://www.lovkvalitet.dk/
http://www.version2.dk/artikel/juridiske-eksperter-gladsaxes-algoritme-overtraeder-persondata-lov-1087407
http://www.version2.dk/artikel/juridiske-eksperter-gladsaxes-algoritme-overtraeder-persondata-lov-1087407
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kvenser det kan have for uddannelsesinstitutionerne, og dermed mulighed for at plan-
lægge bemanding. Det er også uvist, om det kan få en negativ betydning for det faglige, 
bæredygtige undervisningsmiljø.

2.2 Høringsudkastets indhold

Ovenstående bekymringer for retssikkerhed, mulig krænkelse af menneskerettigheder og 
bekymringer ud fra bredere samfundsmæssige hensyn skyldes navnlig:

1. Den foreslåede elevfordelingsmodel baseret på forældres indkomst skal bl.a. un-
derstøtte, at der sker et fald i antallet af afdelinger med en høj andel af elever 
med ikke-vestlig herkomst. Dette indebærer en betydelig risiko for forskelsbe-
handling på baggrund af herkomst og formueforhold samt en risiko for indirekte 
diskrimination af socialt udsatte unge med fysiske eller psykiske sygdomme, der 
gør dem ude af stand at transportere sig op til to timer hver dag. Dette medfører 
en betydelig risiko for, at ordningen, som søges implementeret med Høringsud-
kastet vil være i strid med menneskerettighederne. Denne problematik øges som 
følge af, at elevfordelingen sker på baggrund af en algoritme, jf. pkt. 3, nedenfor, 
hvor der anvendes kendte såvel som ukendte datakilder, hvori der risikerer at 
indgå bias. Det er således vanskeligt eller ligefrem umuligt at efterprøve Børne-
og Undervisningsministeriets vurdering af, om den foreslåede elevfordeling er i 
strid med menneskerettigheder, fordi Høringsudkastet ikke beskriver forholdet til 
menneskerettighederne. Ordlyden af Høringsudkastet indeholder hjemmel til at 
anvende en "central it-understøttet fordelingsmekanisme". Når bemærkningerne 
til Høringsudkastet nærlæses, fremgår det, at denne fordelingsmekaniske er en 
algoritme. Den foreslåede ordning ved brug af en algoritme øger risikoen for, at 
der indføres en ordning, der vil være i strid med de forvaltningsretlige krav til brug 
af algoritmer i den offentlige forvaltning, navnlig at de forvaltningsretlige rets-
grundsætninger om saglighed, magtfordrejning, lighed og delegation ikke vil 
kunne overholdes i praksis. Herudover er der risiko for et mangelfuldt oplysnings-
grundlag, i det omfang det alene er op til algoritmen at indhente og sammenkøre 
data til brug for fordelingen. Den foreslåede ordning bør samtidig overholde prin-
cipperne for brug af kunstig intelligens, som fremgår af både den nationale stra-
tegi for brug af kunstig intelligens samt internationale principper herfor. Dette 
forholder Høringsudkastet sig ikke til. Samlet set giver dette anledning til retssik-
kerhedsmæssige bekymringer for de kommende elever, ligesom det er bekym-
rende ud fra bredere samfundsmæssige hensyn.

2. Som forslaget ser ud nu, er det behæftet med betydelig usikkerhed, om det lovligt 
kan vedtages inden for rammerne af det nationale råderum i databeskyttelsesfor-
ordningen ("GDPR")4. Der er således en nærliggende risiko for, at den foreslåede 
ordning er i strid med GDPR, da Høringsudkastet ikke forholder sig til, om de 
grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, herunder pro-
portionalitet og formålsbestemthedsprincippet, er overholdt. Ligeledes tager Hø-
ringsudkastet ikke stilling til, hvilke følsomme oplysninger der bliver behandlet, 

                                                            
4 Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophæ-
velse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)
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proportionaliteten af at behandle disse, og de specifikke foranstaltninger som er 
påkrævet i forbindelse med behandlingen. Dertil kommer, at der ikke er taget stil-
ling til fx GDPR art. 22 om profilering. Dette kan samlet set lede til en væsentlig 
krænkelse af elevernes rettigheder efter GDPR.

3. Endelig indeholder det fremsatte Høringsudkast en betydelig risiko for, at den lov-
givende magt reelt forskydes til regeringen, eftersom en række af bemyndigelses-
bestemmelserne er vidtgående og upræcist afgrænset. Dette indebærer endvi-
dere, at den kommende retstilstand er uforudsigelig for eleverne. Derudover er 
den foreslåede afskæring af klageadgangen til alene at omhandle retlige spørgs-
mål, samt afskæring af klageadgangen til ministeriet retssikkerhedsmæssigt ube-
tryggende for eleverne. Det skal navnlig ses i lyset af, at det ikke er klart, om al-
goritmens output kan påklages.

Disse punkter er uddybet nedenfor i vurderingen i afsnit 3-6.

2.3 Anbefalinger

Det anbefales, at ovenstående bekymringer vurderes i forbindelse med høringsnotatet, 
og at de enten leder til ændringer i Høringsudkastet, eller at de omtalte forhold adresse-
res i det kommende lovforslags tekst eller bemærkningerne. Det anbefales i den forbin-
delse, at ordningen om nødvendigt justeres, så den foreslåede ordning, herunder forde-
lingsalgoritme, er inden for rammerne af grundlæggende menneskerettigheder, under-
støtter retssikkerhed, sikrer tillid til den offentlige forvaltning og varetager bredere sam-
fundsmæssige værdier og hensyn. 

Endelig anbefales det, at Dataetisk Råd høres over Høringsudkastet.

3. VURDERING: ER HØRINGSUDKASTET I OVERENSSTEMMELSE MED MENNESKE-
RETTIGHEDERNE?

3.1 De retlige rammer

3.1.1 Forbuddet mod forskelsbehandling

Menneskerettighedernes indhold

EU's Charter om grundlæggende rettigheder ("Charteret") art. 21 og Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention ("EMRK") art. 14 beskytter den grundlæggende ret til 
ikke at blive diskrimineret, dvs. udsat for forskelsbehandling. Begge bestemmelser inde-
holder en række ikke-udtømmende kriterier, der ikke må diskrimineres på baggrund af.5

                                                            
5 Af EUC art. 21, stk. 1, fremgår, at enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et na-
tionalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er 
forbudt. Af EMRK art. 14 fremgår, at diskrimination ikke må ske på baggrund af køn, race, farve, sprog, reli-
gion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørighed til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.
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Forbuddet mod forskelsbehandling i Charteret og EMRK omfatter både direkte og indi-
rekte diskrimination. Det følger dog af praksis fra Den Europæiske Menneskerettigheds-
domstol ("EMD"), at en forskelsbehandling er lovlig, hvis den varetager et anerkendelses-
værdigt formål, og der er proportionalitet mellem det anvendte middel og det formål, der 
er forsøgt realiseret. Proportionalitetsprincippet indeholder et krav om egnethed, nød-
vendighed og forholdsmæssighed.6

Forbuddet mod forskelsbehandling i EMRK art. 14 indebærer, at personer i sammenligne-
lige situationer som udgangspunkt skal behandles ens i forhold til de i konventionen og 
dens tilhørende protokoller øvrigt anerkendte rettigheder og friheder. Anvendelsen af art. 
14 forudsætter ikke, at der foreligger en egentlig krænkelse af andre menneskerettighe-
der. Art. 14 har som følge heraf et selvstændigt, men ikke uafhængigt, anvendelsesom-
råde.7

Diskriminationsforbuddet i art. 14 i EMRK kan således bringes i spil, hvis den mulige for-
skelsbehandling vedrører en rettighed, der i øvrigt er beskyttet af konventionen. I nær-
værende kontekst er det således relevant at se på retten til uddannelse og privatliv, som 
art. 14 ville kunne påberåbes sammen med, jf. nedenfor. 

Charteret art. 21 skal fortolkes på samme måde som EMRK art. 14, og bestemmelsen vil 
være relevant, hvis Høringsudkastet også får betydning for områder, der implementerer 
EU-retten, eller hvor en borger benytter rettigheder i Traktaten om Den Europæiske Uni-
ons Funktionsmåde (TEUF), jf. Charteret art. 51, stk. 1, 1. pkt.8

Forbuddet mod forskelsbehandling fremgår desuden af bl.a. FN's Konvention om økono-
miske, sociale og kulturelle rettigheder ("KØSKR").9 Af KØSKR art. 2, stk. 1, fremgår det, at 
konventionens rettigheder, herunder retten til uddannelse, skal gennemføres uden for-
skelsbehandling af nogen art i henseende til race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk 
eller anden anskuelse, national eller social herkomst, formueforhold, fødsel eller anden 
stilling.

Menneskerettighedernes fortolkning af internationale domstole

EMD har udtalt, at ingen forskelsbehandling baseret alene eller i afgørende grad på en 
persons etniske oprindelse kan begrundes i et nutidigt demokratisk samfund, og at der 
må anføres tvingende eller meget tungtvejende grunde for at begrunde indirekte forskels-
behandling på baggrund af etnisk oprindelse.10

                                                            
6 Se EMD i fx James m.fl. mod Storbritannien, dom af 21. februar 1986, pr. 50.
7 Kjølbro, Jon Fridrik: "Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere", 5. udgave, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag (2020), s. 1278.
8 Kargopoulos, Alexandros-Ioannis: "ECHR and the CJEU – Competing, overlapping, or Supplementary Compe-

tences?", (august 2015). Tilgængelig via www.eucrim.eu/articles/echr-and-cjeu/. 
9 FN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder er ratificeret af Danmark og trådte i kraft 
den 3. januar 1976, hvorefter den således blev retligt bindende for Danmark.
10 EMD's dom af 24. maj 2017, Biao mod Danmark, pr. 94.

http://www.eucrim.eu/articles/echr-and-cjeu/
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Herudover følger det af EMD's praksis om EMRK art. 14, at statens skønsmargin indskræn-
kes, og at staten må have yderst væsentlige bevæggrunde, hvis denne foretager et ind-
greb i fundamentale rettigheder, som især retter sig mod en sårbar gruppe.11 En person 
kan fx være sårbar som følge af dennes etnicitet eller handicap, herunder enten psykisk 
eller sanseligt handicap.12 Det bemærkes i den forbindelse, at børn med handicap anses 
som særligt sårbare.13

3.1.2 Retten til uddannelse

Det fremgår af EMRK 1. tillægsprotokol art. 2, at ingen må nægtes retten til uddannelse.14

Ligeledes følger det af Charteret art. 14, at enhver har ret til uddannelse.

At retten til uddannelse skal gennemføres uden forskelsbehandling, fremgår udover i 
ovennævnte art. 2, stk. 1, i KØSKR, af fx direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af prin-
cippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse.15 Formålet med di-
rektivet er at forhindre forskelsbehandling og at fremme ligebehandling af alle uanset 
race eller etnisk oprindelse, både ifm. adgangen til uddannelse og under uddannelse, jf. 
direktivets art. 3, stk. 1, litra b og g.

Det er således både muligt at anvende EMRK art. 14 og i visse tilfælde Charteret art. 21.

3.1.3 Retten til privatliv 

Det følger af Charteret art. 7 og EMRK art. 8, at enhver har ret til respekt for sit privat- og 
familieliv. Beskyttelsen omfatter både forældrene og eleverne. 

EMD har i sin praksis lagt til grund, at privatliv er et meget bredt begreb, som det hverken 
er muligt eller nødvendigt at definere udtømmende.16 Beskyttelsen angår således bl.a. 
behandling af personoplysninger.17

Derudover beskytter EMRK art. 8 retten til personlig udvikling og retten til at etablere og 
udvikle relationer med andre mennesker og omverdenen, dvs. retten til et privat social-

                                                            
11 Oddný Mjöll Arnardóttir: "Vulnerability under Article 14 of the European Convention on Human Rights –
Innovation or Business as Usal?", Oslo Law Review, vol. 4(3), 2017, s. 159. Tilgængelig via 
www.idunn.no/doi/10.18261/issn.2387-3299-2017-03-03. 
12 Oddný Mjöll Arnardóttir: "Vulnerability under Article 14 of the European Convention on Human Rights –
Innovation or Business as Usal?", Oslo Law Review, vol. 4(3), 2017, s. 161f. Tilgængelig via 
www.idunn.no/doi/10.18261/issn.2387-3299-2017-03-03. 
13 EMD's dom af 23. maj 2016, Çam v. Turkey (51500/08), pr. 67.
14 Retten til uddannelse fremgår også af fx FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948, at en-
hver har ret til undervisning. Herudover regulerer en række konventioner retten til uddannelse, herunder fx 
FN's Konvention om Barnets Rettigheder artikel 29, der beskytter barnets ret til uddannelse og FN's Konven-
tion om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Også EU-retten fastslår i EUC art. 14, at enhver har ret 
til uddannelse og adgang til erhvervsuddannelse og efter- og videreuddannelse.
15 Direktivet er implementeret i Danmark ved lovbekendtgørelse nr. 438 af 16. maj 2012 om etnisk ligebe-
handling.
16 Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet, afsnit 3.1. om retlige grænser og almindelige principper, s. 183. 
Tilgængelig via www.lovkvalitet.dk. 
17 Se hertil afsnit 5.3. om databeskyttelsesreglerne nedenfor.

http://www.lovkvalitet.dk/
http://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.2387-3299-2017-03-03
http://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.2387-3299-2017-03-03
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liv.18 Retten til personlig udvikling gælder både i relation til personlighed og til personlig 
autonomi. Dette anses for et vigtigt princip bag EMRK art. 8.19 Foranstaltninger på uddan-
nelsesområdet er således under visse omstændigheder omfattet af retten til privatliv. 
Dette kan fx være tilfældet, hvis foranstaltningen medfører en emotionel forstyrrelse, 
som påvirker elevens psykiske velbefindende, værdighed og moralske integritet.20 Ifølge 
fast praksis hos EMD er det af afgørende betydning, at alle beslutninger vedrørende børn 
tages med deres bedste interesse for øje.21

3.1.4 Krav til national lovgivning som følge af menneskerettighederne

Det er desuden anerkendt, at nationale regler skal udarbejdes med respekt for de af Dan-
mark tiltrådte konventioner.22 Det skyldes, at formodningsreglen inden for den danske 
statsret tilsiger, at lovgivningsmagten må formodes ikke at ville handle i strid med Dan-
marks internationale forpligtelser.23

Endelig følger det af den formelle lovs princip, at forvaltningen er bundet af loven og ikke 
kan træffe afgørelser eller foretage dispositioner, der strider imod love eller grundloven. 
Regler fastsat ved lov kan i overensstemmelse med dette princip også kun fraviges ved 
lov.

3.2 Bemærkninger til den ny elevfordelingsmodel 

3.2.1 Forbuddet mod diskrimination – elevernes retssikkerhed

På baggrund af ovenstående om forbuddet mod diskrimination set i lyset af retten til ud-
dannelse og privatliv kan det konstateres, at lovligheden af etableringen af en elevforde-
lingsmodel, der fordeler elever på baggrund af en række kriterier, herunder forældres 
indkomst, skal vurderes i henhold til EMRK art. 14 og Charteret art. 21 i kombination med 
art. 2 i 1. tillægsprotokol om retten til uddannelse samt retten til privatliv i EMKR art. 8 og 

                                                            
18 European Court of Human Rights: "Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right 
to respect and family life, home and correspondence", (31. august 2021), s. 23 og 60. Tilgængelig via 
www.echr.coe.int/documents/guide_art_8_eng.pdf. 
19 European Court of Human Rights: "Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right 
to respect and family life, home and correspondence", (31. august 2021), s. 23. Tilgængelig via 
www.echr.coe.int/documents/guide_art_8_eng.pdf. 
20 European Court of Human Rights: "Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right 
to respect and family life, home and correspondence", (31. august 2021), s. 23 og 60. Tilgængelig via 
www.echr.coe.int/documents/guide_art_8_eng.pdf; EMD's dom af 6. september 2021, F.O v. Croatia, 
29555/13.
21 European Court of Human Rights: "Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right 
to respect and family life, home and correspondence", (31. august 2021), s. 77. Tilgængelig via 
www.echr.coe.int/documents/guide_art_8_eng.pdf. 
22 Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet afsnit 2.8. om almindelige bemærkninger, hvor det i afsnit 
2.8.12. om øvrige konsekvenser af lovforslag fremgår, at hvis et lovforslag har givet anledning til omfattende 
overvejelser i forhold til bl.a. EMRK, bør der redegøres for disse overvejelser. Se desuden vejledningens afsnit 
3.1. om retlige grænser. Vejledningen er tilgængelig via www.lovkavlitet.dk. 
23 Christensen, Jens Peter, et.al.: "Dansk Statsret", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave, (2020), s. 
236; Se hertil også Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning, hvor det i vejledningens afsnit 3.1. fremgår, at 
fastsættelse af regler, der kan rejse spørgsmål i forhold til Danmarks internationale forpligtelser, herunder i 
fx EMRK og KØSKR, gør det nødvendigt at overveje den konkrete regels forhold til disse.

http://www.lovkavlitet.dk/
http://www.echr.coe.int/documents/guide_art_8_eng.pdf
http://www.echr.coe.int/documents/guide_art_8_eng.pdf
http://www.echr.coe.int/documents/guide_art_8_eng.pdf
http://www.echr.coe.int/documents/guide_art_8_eng.pdf
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Charteret art. 7. Dertil kommer, at ordningen skal være inden for Danmarks forpligtelser 
efter internationale konventioner, her KØSKR, som er gennemført i national ret.

Det vil være i strid med menneskerettighederne at etablere en elevfordelingsmodel, hvor 
eleverne bl.a. fordeles på baggrund af herkomst, som ordningen lægger op til.24 Det er
således bemærkelsesværdigt, at det i forarbejderne fremgår, at der ved sammensætning 
af fordelingszonerne skal tages hensyn til, at der i tilstrækkelig grad kan sikres en balan-
ceret elevsammensætning på alle afdelinger, både målt på forældreindkomst og her-
komst. Det fremgår imidlertid ikke af bemærkningerne, hvorfor herkomst vurderes at 
være et sagligt hensyn i denne sammenhæng.

I lyset af EMD's fortolkning af menneskerettighederne er det desuden betænkeligt, at Hø-
ringsudkastet lægger op til en elevfordelingsmodel, der fordeler eleverne på baggrund af 
deres forældres indkomst. Dette kan indebære en risiko for, at der sker forskelsbehand-
ling af personer med anden herkomst end dansk, formueforhold, særligt sårbare og per-
soner med handicap i strid med både menneskerettighederne i art. 14 sammenholdt med 
art. 2 i 1. tillægsprotokol og art. 8 i EMRK, som EMD har fortolket dem, samt i strid med 
EU-retten, jf. art. 7 og 21 i Charteret. Det kan desuden være i strid med øvrige internatio-
nale forpligtelser.

Desuden er der risiko for, at den foreslåede elevfordeling indirekte vil diskriminere børn 
af personer, der har gjort brug af deres rettigheder i TEUF og fx er udstationeret i Dan-
mark. Det skyldes, at denne gruppe arbejdstagere typisk vil få et tillæg for at tage arbejde 
i udlandet og dermed nemmere have en høj indkomst. Dette kan få betydning for de ud-
stationerede børns mulighed for optagelse på det nærmeste gymnasium. Der er således 
også en risiko for, at ordningen kan være i strid med EU-retten.

Det bemærkes endvidere, at forholdet til menneskerettighederne og EU-retten end ikke 
er beskrevet i Høringsudkastet, hvilket umuliggør en reel efterprøvning af regeringens 
vurdering af spørgsmålet, ligesom det i øvrigt er i strid med kravene til lovkvalitet.25

At den foreslåede elevfordelingsmodel indebærer en risiko for forskelsbehandling af per-
soner med anden herkomst end dansk understøttes af rapporten "Indvandrere i Danmark 
2020" fra Danmarks Statistik, der belyser indkomstfordelingen i Danmark.26 Heraf fremgår 
det, at personer med lav indkomst statistisk set omfatter en stor andel af personer med 
anden etnisk baggrund end dansk, og modsat at etniske danskere i højere grad er repræ-
senteret i gruppen med den højeste indkomst.27

                                                            
24 Se hertil også Ekspertgruppen vedrørende fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser: "Anbefalinger 
vedrørende fremtidig fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser", (februar 2020). Tilgængelig via 
www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/feb/200221-ekspertgruppe-om-elevfordeling-fremlaegger-ana-
lyse-og-modeller; se s. 93 i Høringsudkastet.
25 Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet, afsnit 3.1. om retlige grænser og almindelige principper, s. 

183. Tilgængelig via www.lovkvalitet.dk. 
26 Indkomstfordelingen er belyst ved at inddele den 30-59-årige befolkning i fem lige store grupper efter stør-

relsen på deres indkomst (kvintiler).
27 Se hertil s. 71 i rapporten. Heraf fremgår det, at 33 % af de vestlige indvandrere og 53 % af de ikke-vestlige 
indvandrere befandt sig i nederste indkomstkvintil i 2018. Mens 16 % af alle 30-59-årige vestlige indvandrere 

http://www.lovkvalitet.dk/
http://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/feb/200221-ekspertgruppe-om-elevfordeling-fremlaegger-analyse-og-modeller
http://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/feb/200221-ekspertgruppe-om-elevfordeling-fremlaegger-analyse-og-modeller
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Af rapporten kan man fx læse, at blandt de 45-54-årige ikke-vestlige indvandrere havde 
denne gruppe i 2019 en gennemsnitlig indkomst før skat på 286.500 kr., hvilket er 216.200 
kr. mindre end 45-54-årige personer med dansk oprindelse.

Desuden rammer fordeling på baggrund af afstand særligt sårbare personer. Det kan fx 
være skrøbelige unge, der vil have vanskeligt ved at skulle skifte til et ukendt miljø (geo-
grafisk og socialt) og som vanskeligt kan kapere transport i op til to timer om dagen. For-
delingen vil således stille de i forvejen mest skrøbelige unge – som der i øvrigt er fokus på
at sikre ungdomsuddannelse fra regeringens side28 – vanskeligere end i dag, og forholds-
mæssigt endnu vanskeligere end andre mere robuste unge. 

Dertil kommer, at der er en iboende risiko for, at elevfordelingsmodellen indebærer en 
indirekte diskrimination i form af bias. Høringsudkastet beskriver ikke, hvordan det sikres, 
at algoritmen bag elevfordelingsmodellen ikke indeholder bias.29 Se hertil også om det 
forvaltningsretlige lighedsprincip og principperne for brug af kunstig intelligens, jf. som 
uddybet nedenfor i afsnit 4. Det skal navnlig ses i lyset af, at brug af statistik i sig selv udgør 
en risiko for diskrimination.30 Dette gør sig gældende, selvom det af Høringsudkastet
fremgår, at kriterierne er "objektive".

Børne- og Undervisningsministeriet har derudover ikke i Høringsudkastets forarbejder 
forholdt sig til, at den foreslåede elevfordelingsmodel og fordeling af zoner skal være eg-
net, nødvendig og rimelig ift. det ønskede formål (proportionalitetsvurderingen). Det bør 
således overvejes, om det beskrevne formål med at sikre "dannelseselementet" kan va-
retages på anden måde, herunder – hvis det er nødvendigt med omfordeling – på bag-
grund af andre fordelingskriterier end indkomst. 

Fordeling af eleverne – konsekvenserne for uddannelsesinstitutionerne

I relation til sammensætningen af fordelingszonerne, dvs. vekselvirkningen mellem forde-
ling efter afstand henholdsvis indkomst og herkomst, må det desuden bemærkes, at den 
foreslåede ordning må forventes at have mere indgribende konsekvenser for uddannel-
sesinstitutioner i de af landets byer, der har et højt antal borgere med anden etnisk bag-
grund og dermed statistisk set en lav indkomst, idet de er i højere risiko for at blive ramt 
af en ny kapacitetsfastsættelse og en anderledes elevfordeling end uddannelsesinstituti-
oner, der er beliggende i områder, hvor tilsvarende ikke er tilfældet. Dertil kommer, at 
ordningens indhold fremstår usikkert.

3.3 Bemærkninger til de nye regler om kapacitetsstyring

For så vidt angår Høringsudkastets regler om kapacitetsstyring, synes det betænkeligt, at 
muligheden for tilpasning af de forskellige afdelingers kapacitet skal ske med henblik på 

                                                            
var placeret i øverste indkomstkvintil i 2018, var det desuden kun 6 % af de ikke-vestlige indvandrere, der var 
placeret i øverste indkomstkvintil. 
28 Se fx FT 2020-2021, tillæg C, L 201 som vedtaget.
29 Institut for Menneskerettigheder: "Når algoritmer forskelsbehandler: Risiko for diskrimination i det offent-
liges brug af algoritmiske profileringsmodeller", (marts 2021), s. 4. Tilgængelig via www.menneskeret.dk/si-
tes/menneskeret.dk/files/media/document/Diskrimination_06_0.pdf. 
30 Statistiske oplysninger og materiale er som udgangspunkt ikke i sig selv tilstrækkeligt til at påvise en for-
skelsbehandling, men kan være med til at skabe en formodning for indirekte forskelsbehandling med den 
virkning, at bevisbyrden overgår til staten, jf. EMD i bl.a. Zarb Adami mod Malta, dom af 20. juni 2006, pr. 76.

http://www.menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/document/Diskrimination_06_0.pdf
http://www.menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/document/Diskrimination_06_0.pdf
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at sikre en "balanceret elevsammensætning" ud fra parametrene forældres indkomst og
herkomst. Det er i strid med menneskerettighederne at anvende herkomst som kriterium 
for fordelingen. Der må i den forbindelse igen henvises til ovenstående regler om forbud 
mod diskrimination i afsnit 3.1.1., samt til ekspertgruppens vurdering af, at elevfordeling 
efter herkomst ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Det samme 
må antages at gøre sig gældende for kapacitetsfastsættelse på baggrund af bl.a. kriteriet 
herkomst. 

Denne problemstilling er imidlertid ikke adresseret i Høringsudkastets forarbejder. Mini-
steriet bør således beskrive, hvorfor det hverken er i strid med menneskerettigheder, er 
usagligt og uproportionalt at tilpasse kapaciteten på gymnasierne ud fra bl.a. kriteriet her-
komst. 

4. VURDERING: ER HØRINGSUDKASTETS FORESLÅEDE BRUG AF ALGORITME I 
OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE HERTIL?

4.1 Høringsudkastets indhold og betydning – den nye algoritme

Det fremgår af den foreslåede ordlyd i § 11 d, at Styrelsen for It og Læring stiller en central 
it-understøttet fordelingsmekanisme, Den Koordinerende Tilmelding til Gymnasiale Ung-
domsuddannelser, til rådighed for regionerne til brug for fordeling af ansøgere. Det frem-
går af de almindelige bemærkninger til bestemmelsen, at den foreslåede elevfordelings-
model opbygges som en algoritme: Fordelingsalgoritmen. 

Algoritmen skal anvende de data, som fremgår af den foreslåede § 11 c, og Elevdatabasen, 
jf. den foreslåede § 11 b, herunder bl.a. CPR-nummer, stamoplysninger om ansøgerne, 
deres ansøgningsdata, deres transporttid til afdelinger med gymnasiale uddannelser og 
deres forældres indkomst.

Det fremgår af de specielle bemærkninger til bestemmelsen i § 11 e, at fordelingsalgorit-
men er et nyt it-system:

"der primært modtager oplysninger fra Optagelse.dk og datagrundlaget, her-
under Skatteforvaltningen, og derved muliggør fordeling af elever efter for-
ældrenes indkomst og transporttid".

Det fremgår ikke, hvilke andre datakilder det er hensigten, at algoritmen skal anvende.

Det er anført, at den centrale fordelingsmekanisme sikrer, at fordelingen sker objektivt og 
efter forud fastsatte regler, som vil stille alle ansøgere ens.
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4.2 Retlige rammer

4.2.1 Princippet om forvaltningsret by design

Forvaltningsretten sætter både rammer for udviklingen af systemer (udviklingsregler) og 
stiller krav til indholdet af it-løsningen (rammesættende regler), jf. princippet om forvalt-
ningsret by design.31

Når en myndighed overlader en opgave til et it-system baseret på kunstig intelligens, in-
debærer det fx, at den forvaltningsretlige delegationslære skal overholdes under udvik-
lingen af it-systemet. Det gælder både ved opgaver, der har karakter af faktisk forvalt-
ningsvirksomhed, og ved myndighedsudøvelse.32 Det indebærer desuden, at offentligret-
lige regler og principper, herunder fx legalitets- og saglighedsprincippet, også skal over-
holdes, både i udviklingsfasen samt i driftsfasen. Dertil kommer, at GDPR skal overholdes
ved udvikling og drift af algoritmen, herunder navnlig ved brug af træningsdata.33 Se hertil 
også afsnit 5 nedenfor om GDPR.

4.2.2 Danmarks nationale strategi for kunstig intelligens 

Danmarks nationale strategi for kunstig intelligens opstiller en række mål til brugen af 
kunstig intelligens i Danmark. 34 Af strategien fremgår bl.a., at når kunstig intelligens støt-
ter mennesker, fx i en afgørelse, skal det sikres, at det sker med de danske værdier i cen-
trum: 

"[…] Algoritmerne skal sikre ligebehandling ved at være objektive, saglige og 
uafhængige af personlige forhold. Det indebærer, at kunstig intelligens ikke må 
skabes til at afspejle fordomme eller være forudindtaget mod fx bestemte køn, 
personer med handicap og etnisk herkomst. Desuden skal det sikres, at de data, 
som den kunstige intelligens bruger, ikke er fejlbehæftede".35

Strategien opstiller bl.a. seks principper for brugen af kunstig intelligens. To af disse prin-
cipper er "forklarlighed" og "lighed og retfærdighed".

                                                            
31 Hanne Marie Motzfeldt m.fl.: "Digital forvaltning – udvikling af sagsbehandlende løsninger", 2019, s. 42 f.; 
Hanne Marie Motzfeldt, Nordisk Administrativt Tidsskrift, 2016, s. 12 ff.; Folketingets Ombudsmand: "Gene-
relle forvaltningsretlige krav til offentlige IT-systemer" (9. november 2019), tilgængelig via www.ombudsman-
den.dk/myndighedsguiden/specifikke_sagsomraader/generelle_forvaltningsretlige_krav_til_offentlige_it-sy-
stemer/. 
32 Loiborg, Emilie: "Om den forvaltningsretlige ramme for overladelse af forvaltningsopgaver til systemer ba-
seret på kunstig intelligens". Publiceret i UfR2020B.64.
33 Det engelske Datatilsyns (ICO – Information Commissioner's Office) retningslinjer og vejledning om AI og 
GDPR: "Guidance on AI and data protection". Tilgængelig via www.ico.org.uk/for-organisations/guide-to-
data-protection/key-dp-themes/guidance-on-artificial-intelligence-and-data-protection/; Det norske datatil-
syn (Datatilsynet): "Report: Artificial Intelligence and Privacy", se bl.a. s. 7. Tilgængelig via www.datatilsy-
net.no/globalassets/global/english/ai-and-privacy.pdf. 
34 Finansministeriet og Erhvervsministeriet: "National strategi for kunstig intelligens", marts 2019. Tilgængelig 
via www.digst.dk/media/19302/national_strategi_for_kunstig_intelligens_final.pdf. 
35 Finansministeriet og Erhvervsministeriet: "National strategi for kunstig intelligens", marts 2019, s. 7.

http://www.digst.dk/media/19302/national_strategi_for_kunstig_intelligens_final.pdf
http://www.datatilsynet.no/globalassets/global/english/ai-and-privacy.pdf
http://www.datatilsynet.no/globalassets/global/english/ai-and-privacy.pdf
http://www.ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-dp-themes/guidance-on-artificial-intelligence-and-data-protection/
http://www.ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-dp-themes/guidance-on-artificial-intelligence-and-data-protection/
http://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/specifikke_sagsomraader/generelle_forvaltningsretlige_krav_til_offentlige_it-systemer/
http://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/specifikke_sagsomraader/generelle_forvaltningsretlige_krav_til_offentlige_it-systemer/
http://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/specifikke_sagsomraader/generelle_forvaltningsretlige_krav_til_offentlige_it-systemer/
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Princippet om "forklarlighed" indebærer, at man kan beskrive, kontrollere og genskabe 
data, bagvedliggende logikker og konsekvenser af anvendelsen af kunstig intelligens, fx 
ved at kunne spore og forklare beslutninger og beslutningsunderstøttelse. Forklarlighed 
er ikke ensbetydende med fuld transparens omkring algoritmer, men offentlige myndig-
heder har et særligt ansvar for at sikre åbenhed og gennemsigtig ved brug af algoritmer.36

Princippet om "lighed og retfærdighed" indebærer, at kunstig intelligens ikke må repro-
ducere fordomme, der marginaliserer befolkningsgrupper. Der skal arbejdes aktivt for at 
forhindre uønsket bias og fremme designs, der undgår kategorisering, som diskriminerer 
på baggrund af fx etnicitet, seksualitet og køn. Demografisk og faglig diversitet bør være 
en rettesnor i arbejdet med kunstig intelligens.

Disse principper er bl.a. også udtrykt i EU's principper om trustworthy AI, Europarådets 
principper om AI samt OECD's principper om AI.37

Lovgivningen bør leve op til sådanne principper. 

4.3 Bemærkninger til den foreslåede brug af algoritme 

Den foreslåede brug af fordelingsalgoritmen til fordeling af elever på landets gymnasiale 
ungdomsuddannelser er retssikkerhedsmæssig betænkelig af flere årsager.

Forarbejderne tager ikke stilling til, hvordan det sikres, at algoritmen til brug for elevfor-
delingen er i overensstemmelse med princippet om forvaltningsret by design. Bemærk-
ningerne tager heller ikke stilling til de særlige karakteristika ved algoritmer, herunder de 
potentielle risici, der relaterer sig til brugen heraf i den offentlige forvaltning. Det er derfor 
nødvendigt at overveje, om der er behov for at fravige det forvaltningsretlige sagligheds-
princip, lighedsprincip eller øvrige af forvaltningsretlige regler ved at indsætte en klar og 
tydelig lovhjemmel hertil i Høringsudkastet. 

Med Høringsudkastet tages der heller ikke stilling til de seks principper for brug af kunstig 
intelligens i Danmarks nationale strategi for brug heraf, herunder ovennævnte krav om 
forsvarlighed, hhv. lighed og retfærdighed.

I lyset af kravet om forsvarlighed er der væsentlige retssikkerhedsmæssige betænkelighe-
der ved, at forarbejderne ikke indeholder en nærmere beskrivelse af, hvordan fordelings-
algoritmen lever op til dette krav. Forarbejderne er fx ikke transparente omkring, hvilken 
type teknologi der er tale om, herunder om der er tale om vejledt eller ikke-vejledt læring. 
Det bør også beskrives, hvordan det sikres, at den anvendte data er af ordentlig kvalitet 
og ikke fejlbehæftet. Dette har navnlig betydning for at sikre, at algoritmen ikke indehol-
der bias.

                                                            
36 Finansministeriet og Erhvervsministeriet: "National strategi for kunstig intelligens", marts 2019, s. 28f.
37 European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Ethics 
guidelines for trustworthy AI, Publications Office, 2019; Recommendation CM/Rec(2020)1 of the Committee 
of Ministers to member States on the human rights impacts of algorithmic systems; OECD's guidelines: Rec-
ommendation of the Council on Artificial Intelligence. Tilgængelig via www.legalinstruments.oecd.org/en/in-
struments/OECD-LEGAL-0449. 

http://www.legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
http://www.legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
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Heller ikke princippet om lighed og retfærdighed er adresseret i forarbejderne. Det er fx 
ikke beskrevet, hvordan det garanteres, at fordelingsalgoritmen overholder de forvalt-
ningsretlige grundsætninger, herunder lighedsprincippet. Lovgiver har derfor ikke mulig-
hed for at vide, om fordelingsmekanismen indebærer en risiko diskrimination af bestemte 
befolkningsgrupper. Forudsætningerne i bemærkningerne om, at fordelingen skal ske på 
baggrund af objektive kriterier, synes som følge af de iboende udfordringer ved brug af 
en algoritme således heller ikke at kunne blive opfyldt.38

At der i forarbejderne ikke er taget stilling til det ovennævnte, bevirker samlet set, at den 
fordelingsalgoritme, der foreslås, giver anledning til væsentlige, retssikkerhedsmæssige 
betænkeligheder, fordi der er en betydelig risiko for, at menneskerettigheder og forvalt-
ningsretlige regler ikke kan overholdes.

5. VURDERING: ER HØRINGSUDKASTET I OVERENSSTEMMELSE MED GDPR?

5.1 Den retlige ramme – behandlingshjemmel

5.1.1 Behandling af almindelige oplysninger 

Betænkning nr. 1565 om Databeskyttelsesforordningen indeholder en ”tjekliste” for ud-
arbejdelse af nye nationale særregler for behandling af ikke-følsomme personoplysnin-
ger39 inden for det nationale råderum af GDPR.

Det fremgår af tjeklistens pkt. 3, at hvis særreglen indfører mere specifikke nationale be-
stemmelser, der skal tilpasse behandlingen, skal der fastsættes mere præcist specifikke 
krav til denne behandling samt andre foranstaltninger for at sikre lovlig og rimelig behand-
ling i overensstemmelse med forordningens art. 6, stk. 2.

Af pkt. 5 fremgår det, at proportionalitetsprincippet iagttages. Dette indebærer, at det af 
de almindelige bemærkninger om forholdet til GDPR fremgår, hvorfor behandlingen er 
proportionalt.

5.1.2 Behandling af følsomme oplysninger

Betænkning nr. 1565 om Databeskyttelsesforordningen indeholder også en ”tjekliste” for 
udarbejdelse af nye nationale særregler for behandling af følsomme personoplysninger, 
der skal redegøres for i de almindelige bemærkninger, når et lovforslag indebærer be-
handling af følsomme oplysninger.40

Det fremgår af tjeklistens pkt. 3, at der med den nationale særregel skal:

"fastsættes passende og […] specifikke foranstaltninger samt i nogle tilfælde et 
særligt krav om, at særreglen er proportional (eksempelvis litra g ”står i rimeligt 

                                                            
38 Se hertil også ovenfor i afsnit 3. om relevante menneskerettigheder.
39 Betænkning nr. 1565 om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) og de retlige rammer for dansk lovgiv-
ning – Del 1, bind 1, afsnit 3.4.4.2., s. 168.
40 Betænkning nr. 1565 om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) og de retlige rammer for dansk lovgiv-
ning – Del 1, bind 1, afsnit 3.8.4.2., s. 229.
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forhold til det mål, der forfølges”), herunder også reglerne i forordningens arti-
kel 88 og 89."

Det fremgår endvidere af betænkningen, at nationale særregler, der indebærer behand-
ling af følsomme oplysninger, skal være proportionelle. 

5.2 Bemærkninger til Høringsudkastets overholdelse af krav til behandlingshjem-
mel

5.2.1 Behandling af personoplysninger som led i fordelingen af elever

Først og fremmest er det ikke tydeligt fra Høringsudkastets almindelige bemærkninger 
afsnit 4.1., hvilke følsomme oplysninger der vil blive behandlet med Høringsudkastet. Det 
vil være bekymrende, hvis behandlingen af indkomstoplysninger mv. indirekte indebærer, 
at der bliver behandlet oplysninger om helbred, fx fordi oplysningerne viser, at forældre 
får sociale ydelser, fordi de er kronisk syge, eller viser, at forældrene har en anden etnici-
tet end dansk, fordi de får det, der tidligere blev kaldt "integrationsydelser".41

Det fremgår at Høringsudkastet, at det forventes, at der skal behandles oplysninger om 
de studerendes handicap. Dette bør uddybes yderligere, herunder navnlig hvilke speci-
fikke foranstaltninger efter GDPR, løsningerne skal indeholde. Det er en nødvendighed for 
at vedtage en national særregel til behandling af følsomme oplysninger, at dette er be-
skrevet.

Med Høringsudkastet er der ikke taget stilling til, hvilke specifikke foranstaltninger der vil 
blive implementeret med fordelingsalgoritmen i relation til behandlingen af de følsomme 
oplysninger. Henset til brugen af en algoritme, er dette punkt afgørende at forholde sig 
til.

Derudover forholder Høringsudkastet sig ikke til overholdelse af GDPR art. 89, der stiller 
nærmere krav til behandling af personoplysninger til statistik. Også dette er problematisk.

Endelig skal behandlingen i medfør af den nationale særregel være proportional både for 
så vidt angår behandlingen af almindelige og følsomme oplysninger. Det betyder, at det 
skal være rimeligt at behandle følsomme oplysninger, som fx handicap, og muligvis etni-
citet og helbred, for at opnå en elevfordeling til gavn for integration. Dette skal også være 
egnet til at opnå formålet. Spørgsmålet om saglighed og proportionalitet er behandlet 
ovenfor i afsnit 3.

5.2.2 Behandling af personoplysninger til at træne algoritmen

Høringsudkastets almindelige bemærkninger forholder sig ikke til behandlingen af per-
sonoplysninger ved træning af algoritmen. Brug af testdata til algoritmetræning giver an-
ledning til særlige, hjemmelsmæssige overvejelser. 

                                                            
.41 I dag kaldet selvforsørgelses-, hjemrejse- eller overgangsydelser.
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De almindelige bemærkninger indeholder ikke en vurdering heraf. Det er derfor på det 
foreliggende grundlag ikke muligt at sige, om Høringsudkastet lovligt kan vedtages inden 
for det nationale råderum i GDPR.

Af tjeklisterne til brug for indførelse af nationale bestemmelser inden for råderummet i 
GDPR fremgår det ligeledes, at reglen samtidig skal overholde principperne for behandling 
i forordningens art. 5. Det betyder eksempelvis, at lovgivningen ikke må medføre, at der 
sker behandling af personoplysninger i strid med formålsbestemthedsprincippet, kravet 
om rimelighed mv. Endelig skal behandlingen være ansvarlig. Art. 5 gælder både for al-
mindelige og følsomme oplysninger. Forholdet til GDPR er beskrevet nedenfor i afsnit 5.3.

5.3 Den retlige ramme – de grundlæggende principper i GDPR

5.3.1 Formålsbegrænsning, rimelighed og ansvarlighed

Det følger af art. 5, stk. 1, litra a, i GDPR, at personoplysninger skal behandles lovligt, ri-
meligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede. Det følger af præambel-
betragtning nr. 39, at personoplysninger kun bør behandles, hvis formålet med behand-
lingen ikke med rimelighed kan opfyldes på anden måde.

Det følger af art. 5, stk. 1, litra c, at personoplysninger alene må behandles til angivne og 
legitime formål, og oplysningerne må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig 
med disse formål. 

GDPR indeholder et generelt princip om ansvarlighed. Det følger således af art. 5, stk. 2, 
at den dataansvarlige, her først og fremmest regionerne, er ansvarlig for og skal kunne 
påvise, at de grundlæggende principper i databeskyttelsesretten overholdes.

5.3.2 Bemærkninger til Høringsudkastets overholdelse af grundlæggende principper

I Høringsudkastet er det ikke beskrevet, hvorfor det er rimeligt at behandle indkomstop-
lysninger fra forældre for at lave en jævn fordeling af elever på gymnasier. Det skal hertil 
særligt bemærkes, at hvis formålet er at sikre en jævn fordeling af elever på baggrund af 
et dannelseselement mv., så burde fokus være på elevens forhold – og ikke forældrenes. 

Derudover indeholder Høringsudkastet ikke en vurdering af, om træningen af algoritmen 
ved brug af personoplysninger er inden for art. 5 i GDPR.

Med Høringsudkastet er der ikke taget stilling til, hvordan oplysninger om indkomst kan 
anvendes til det nye formål med elevfordeling. Dette bør overvejes, herunder navnlig for 
at vurdere, om det er nødvendigt at fastsætte en bekendtgørelse efter databeskyttelses-
lovens42 § 5, stk. 3, for at behandlingen kan blive lovlig efter GDPR.

                                                            
42 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyt-
telsesloven).
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Særligt set i lyset af, at Høringsudkastet giver hjemmel til at anvende en algoritme, bør 
der i højere grad være taget stilling til, hvordan princippet om ansvarlighed skal overhol-
des. Dette vil også være bedst overensstemmende med den nationale strategi om kunstig 
intelligens og EU's guidelines om trustworthy AI43, som også retter sig imod Børne- og 
Undervisningsministeriet.44 Dertil bør Høringsudkastet, navnlig henset til den bekym-
rende databehandlerkonstruktion som beskrevet nedenfor, forholde sig til, hvem der er 
ansvarlig for hvilke behandlinger.

5.3.3 Den registreredes rettigheder

Det fremgår desuden, at tjeklisterne ikke forholder sig til øvrige regler i GDPR, herunder 
de registreredes rettigheder. Eftersom Høringsudkastet indeholder en hjemmel til at an-
vende en algoritme, er det særligt relevant at forholde sig til disse spørgsmål, herunder 
hvordan forældrene og de studerende bliver underrettet efter art. 13-14 i GDPR, får ind-
sigt efter art. 15 i GDPR i de oplysninger, som algoritmen behandler om dem, samt forhol-
det til art. 22 om profilering.

Det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at Høringsudkastet ikke forholder sig til disse 
grundlæggende rettigheder, der understøtter beskyttelsen af privatlivet, jf. som også er 
beskyttet i art. 8 i EMRK, samt art. 7 i Charteret. jf.45

5.3.4 Den retlige ramme – Dataansvarskonstruktion

Af art. 4, nr. 7 og 8, i GDPR fremgår det, at:

7) »dataansvarlig«: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en 
institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til 
hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af per-
sonoplysninger; hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er 
fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataan-
svarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-
retten eller medlemsstaternes nationale ret.

8) »databehandler«: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, 
en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den 
dataansvarliges vegne.

Databehandleren må og skal alene handle på den dataansvarliges vegne efter instruks. 
Det fremgår således af art. 28 i GDPR.

                                                            
43 Europa-Kommissionen: "Ethics Guidelines for Trustworthy AI – High-Level Expert Group on Artificial Intelli-
gence" (april 2019). Tilgængelig via www.ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation.1.html. 
44 Se hertil afsnit 3.2. om den foreslåede brug af algoritme til fordeling af elever i fordelingszoner.
45 Se hertil afsnit 3.1. om de retlige rammer for relevante menneskerettigheder.

http://www.ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation.1.html
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5.3.5 Bemærkninger til dataansvarskonstruktionerne

Henset til de lovbestemte krav til dataansvar- og behandlerkonstruktioner i GDPR er den 
foreslåede § 1, nr. 8 (§ 11 d, stk. 4), hvorefter Styrelsen for It og Læring, der er databe-
handler, efter forhandling med Danske Regioner fastsætter regionernes opgaver og an-
svar som dataansvarlige, jf. stk. 2, problematisk.

Det er i strid med GDPR, at en databehandler fastsætter krav til den dataansvarlige. Det 
er derimod den dataansvarlige, der skal fastsætte krav til databehandleren, jf. art. 28 i 
GDPR og art. 4, nr. 7 og 8. Dertil kommer, at definitionen af databehandler og dataansvar-
lig i lovgivningen bør afspejle de faktiske forhold.

Hensynet bag forslaget til § 11 d, stk. 4, synes at være administrativ konveniens. Konstruk-
tionen bør nøje genovervejes. Det skyldes, at der erfaringsmæssigt opstår en række pro-
blemstillinger, når én myndighed skal være databehandler for en anden. Det skyldes, at 
det bl.a. giver anledning til udfordringer med den forvaltningsretlige tradition om kompe-
tence for selvstændige forvaltningsmyndigheder og udveksling af oplysninger efter for-
valtningslovens kapitel 8. Derudover bør den forvaltningsretlige delegationslære om de-
legation til sideordnede myndigheder, dvs. i dette tilfælde mellem regionerne, hænge 
sammen med den foreslåede ansvarskonstruktion efter GDPR.

Henset til at dette ikke er overvejet i Høringsudkastet, og at Høringsudkastet er i strid med 
GDPR's forudsætninger om dataansvarskonstruktioner, er det i bedste fald betænkeligt at 
vedtage Høringsudkastet i sin nuværende form, og i værste fald i strid med GDPR samt 
forvaltningsretten. Evt. delegation efter forvaltningsretten mellem myndighederne som 
følge af ansvarskonstruktioner bør eksplicit reguleres, jf. også den formelle lovs princip.

6. VURDERING: ER HØRINGSUDKASTET I ØVRIGT I OVERENSSTEMMELSE MED 
ØVRIGE RETLIGE PRINCIPPER?

6.1 Klageadgang

6.1.1 Høringsudkastets bestemmelser om klageadgang

Det følger af den foreslåede § 12, stk. 1, at regionsrådet på begæring fra en ansøger eller 
forældremyndighedsindehaver genoptager sin behandling af ansøgningen, hvis de almin-
delige forvaltningsretlige betingelser herfor er opfyldt.

Efter den foreslåede § 12, stk. 3, kan ansøgeren eller forældremyndighedsindehaveren 
klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over retlige spørgsmål i forbindelse med 
regionsrådets afgørelse i genoptagelsessagen, herunder om betingelserne for genopta-
gelse er opfyldt.
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6.1.2 De retlige rammer

Det følger af almindelige forvaltningsretlige principper for genoptagelse, at der skal være 
væsentlige nye oplysninger for at få genoptaget en sag.46

Dertil kommer, at en afgørelse truffet af en styrelse, normalt kan påklages til det relevante 
ressortministerium, jf. de forvaltningsretlige principper om ulovbestemt rekurs.47

6.1.3 Hortens bemærkninger til spørgsmålet om klageadgang

For at få genoptaget en afgørelse om fordeling efter den foreslåede § 11 l, hvorefter regi-
onsrådet fordeler de elever, der ikke er blevet inddelt efter fordelingsalgoritmen, skal den 
studerende komme med væsentlige nye oplysninger efter den foreslåede § 12. Det må 
anses for vanskeligt for den studerende, der ikke kender baggrunden for, hvorfor forde-
lingsalgoritmen ikke tildelte eleven en plads det ønskede uddannelsessted, at komme 
med væsentlige nye oplysninger.

Det synes retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at begrænse klageadgangen til retlige 
spørgsmål. Det skyldes dels brugen af en ny algoritme, dels at ministeren har vidtgående 
beføjelser til at fastsætte kapaciteten for den enkelte uddannelsesinstitution, hvilket po-
tentielt kan påvirke den enkelte studerende på indgribende vis. Dette skal navnlig ses i 
lyset af, at afgrænsningen mellem retlige og faktiske forhold ved brug af en algoritme til 
fordeling synes vanskelig.

Det kan endvidere virke retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at afskære klageadgangen fra 
styrelsen til ministeriet, dette særligt da der tages en helt ny algoritme – med uforudsige-
lige konsekvenser for elever og også for uddannelsesstederne – i brug. 

6.2 Bemyndigelsesbestemmelser

6.2.1 Retlige rammer 

Af Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning fremgår det, at når det er en teknisk nødven-
dighed at affatte en bemyndigelsesbestemmelse relativt bredt, er der mulighed herfor. I 
så fald bør den nødvendige afgrænsning og præcisering af bemyndigelsen i stedet angives 
i bemærkningerne. Ifølge vejledningen bør bemærkningerne så udførligt som muligt re-
degøre for den påtænkte anvendelse af bemyndigelsen, herunder for de hensyn, som der 
i den forbindelse skal lægges vægt på.

Dette skal navnlig ses i lyset af, at kompetencen til at udstede regler forskydes fra den 
lovgivende magt, Folketinget, til den udøvende magt, regeringen, ved brug af en bemyn-
digelsesbestemmelse. 

                                                            
46 Gammeltoft-Hansen, mfl.: "Forvaltningsret", 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2002), s. 921.
47 Revsbech, Karsten, et.al.: "Forvaltningsret – Almindelige emner", 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, (2016), s. 304f.
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Det er samtidig ikke muligt ved bekendtgørelse at fravige forvaltningsretlige principper, 
der gælder på lovsniveau, medmindre dette klart og tydeligt fremgår af bemyndigelses-
bestemmelsen i loven. Med andre ord skal der være klare holdepunkter for at foretage 
stærk derogation.48 Sten Bønsing skriver således:49

"Både konkrete forvaltningsakter og generelle afgørelser (fx udstedelse af be-
kendtgørelser […] skal bygge på saglige hensyn. […]"

Administrative forskrifter skal således udstedes under iagttagelse af fx kravet om saglig-
hed og proportionalitetsprincippet.

6.2.2 Hortens bemærkninger til enkelte af Høringsudkastets bemyndigelsesbestem-
melser

Høringsudkastet indeholder en række bemyndigelsesbestemmelser. En række af disse er 
formuleret upræcist og bredt. Nedenfor er to eksempler herpå af de foreslåede bemyndi-
gelsesbestemmelser.

Bemyndigelsesbestemmelsen i Høringsudkastet § 1, nr. 3 (den foreslåede § 8, stk. 6)50

Af Høringsudkastet § 1, nr. 3, fremgår det i den foreslåede stk. 6, at børne- og under-
visningsministeren bemyndiges til, "når søgetallet er kendt, med det formål at understøtte 
en balanceret elevsammensætning, endvidere [at kunne] tilpasse den kapacitet, som regi-
onsrådet har tildelt de enkelte afdelinger". Det er i bemærkningerne beskrevet, hvornår 
bestemmelsen forventes at træde i kraft fra, og hvordan kapaciteten vil blive fastsat for 
de omfattede uddannelser, herunder de hensyn der skal inddrages ifm. kapacitetstilpas-
ningen.

Kapacitetstilpasningen skal ifølge bemærkningerne ske med henblik på at sikre en "balan-
ceret elevsammensætning" efter indkomst og herkomst. Der er herved risiko for diskrimi-
nation og et brud på Danmarks internationale forpligtelser, og er der samtidig en risiko 
for, at de forvaltningsretlige principper, herunder om saglighed og lighed, ikke kan over-
holdes for de administrative forskrifter, som krævet i medfør af den formelle lovs princip. 
De specielle bemærkninger bør forholde sig hertil. Hvis der er en risiko for, at det ikke er 
muligt at overholde de forvaltningsretlige principper, skal dette eksplicit fremgå af lovtek-
sten, jf. også den formelle lovs princip. Samtidig bør det klart og tydeligt fremgå, om be-
myndigelsen giver hjemmel til stærk derogation.

Derudover bør der tages stilling til, om ministerens beslutning om konkret at ændre og 
fastsætte kapaciteten for de enkelte skoler er en forvaltningsretlig afgørelse over for de 
enkelte skoler (modsat en generel afgørelse i form af en administrativ forskrift). Hvis an-
vendelsen af denne bemyndigelse rammer enkelte elever, som derved ikke får mulighed 
for at få deres prioritet opfyldt, bør det endvidere vurderes, om ministerens beslutning er 

                                                            
48 Gammeltoft-Hansen, mfl.: "Forvaltningsret", 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2002), s. 311f.
49 Bønsing, Sten: "Almindelig forvaltningsret", 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 270.
50 Det bemærkes, at det formentlig er en trykfejl i høringsforslaget, at der både i § 1, nr. 1 og nr. 3, er tale om 
en ophævelse af § 8, stk. 2.



Side 20

en afgørelse i forvaltningslovens51 forstand. Dette vil være hensigtsmæssigt for at undgå 
tvivl herom.

Endvidere fremgår det af bemærkningerne, at det er ministeriets forventning, at det "kun 
i særlige tilfælde vil blive nødvendigt at ændre regionens konkrete kapacitetsfastsæt-
telse". Bemærkningerne beskriver dog ikke nærmere, hvad der kan forventes at udgøre 
sådanne "særlige tilfælde".

Det er retssikkerhedsmæssigt, at Høringsudkastet ikke forholder sig til ovenstående. 

Bemyndigelsesbestemmelsen i Høringsudkastet § 1, nr. 5 (§ 8 b)

Den foreslåede § 8 b bemyndiger børne- og undervisningsministeren til inden fristen for 
at søge om optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse at beslutte at flytte dele af 
kapaciteten til et eksisterende uddannelsesudbud fra en institution eller afdeling til en 
anden for at understøtte en balanceret elevsammensætning. 

Formålet med bestemmelsen er ifølge bemærkningerne til § 1, nr. 4, at skabe et yderligere 
redskab for børne- og undervisningsministeren til at sikre en balanceret elevsammensæt-
ning, hvis dette ikke i tilstrækkelig grad kan sikres gennem den foreslåede elevfordelings-
model. Det er beskrevet, at bestemmelsen fx kan være relevant, hvis elevfordelingsmo-
dellen "ikke i tilstrækkelig grad kan understøtte, at der sker et fald i antallet af afdelinger, 
som har en høj andel af elever i 1.g. eller 1. hf. med ikke-vestlig herkomst". Det fremgår 
også af bemærkningerne, at bestemmelsen vil kunne anvendes til at skabe en balanceret 
elevsammensætning på andre parametre end herkomst. Bemærkningerne præciserer 
imidlertid ikke, hvilke andre parametre der forventes at være tale om. Dette er retssikker-
hedsmæssigt betænkeligt, idet også denne bestemmelse dermed medfører en risiko for 
magtfordrejning ved at overlade denne vurdering til den udøvende magt.

Hellerup, den 11. februar 2022
Horten

Rikke Søgaard Berth Emilie Loiborg 

                                                            
51 Lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. juli 2007 om forvaltningsloven.
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