FAKTAARK

Dataetiske tiltag for erhvervslivet
Regeringen vil gennemføre en otte initiativer, der skal bidrage til, at danske virksomheder kan understøttes i en ansvarlig og bæredygtig anvendelse af data:
•

Etablere af et uafhængigt Dataetisk Råd, hvor etiske spørgsmål om
anvendelse af ny teknologi og hensynet til borgernes grundlæggende
rettigheder, retssikkerhed og samfundsmæssige værdier kan drøftes,
og hvor en varig indsats for understøttelse af en ansvarlig anvendelse
af data kan forankres.

•

Indføre et lovkrav om erklæring af virksomheders dataetiske politik,
så de største virksomheder i Danmark forpligtes hertil.

•

Etablere et dataetisk mærke, som skal skabe gennemsigtighed for
forbrugerne og gøre det attraktivt for virksomheder at håndtere data
ansvarligt.

•

Gennemføre et nationalt dataetisk vidensløft på flere niveauer, der
skal bidrage til, at vi som borgere og forbrugere lærer at stille krav til
tjenester.

•

Udarbejde en dynamisk værktøjskasse til dataetik, så virksomhederne
får konkret vejledning og relevante værktøjer til ansvarlig anvendelse
af data.

•

Understøtte at Danmark er frontløber for dataetik, så den danske
tilgang til dataetik fremmes særligt i EU og OECD og de danske værdier er med til at forme langsigtede løsninger i relevante fora og
sammenhænge.

•

Følge udviklingen med nye innovative virksomheder med forretningsidéer med etisk dataanvendelse.

•

Undersøge muligheden for styrket fokus på dataetik i offentlige indkøb ved at udarbejde vejledning til offentlige indkøbere om, hvordan
dataetisk ansvarlighed kan indtænkes i indkøb af digitale løsninger.

Digitalisering og dataanvendelse rummer et enormt potentiale for vækst
og innovation og giver mulighed for at udvikle nye tjenester og produkter.
Det kræver imidlertid, at der i samfundet er tillid til, at de nye teknologier
og data anvendes på en ansvarlig måde. Derfor skal forbrugerne lære at
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stille krav til tjenester, og virksomhederne skal tage ansvar og se forretningspotentialet i ansvarlig dataanvendelse.
Tiltagene er en opfølgning på de dataetiske anbefalinger fra Ekspertgruppen om Dataetik, der er nedsat i regi af Disruptionrådet. Etablering af
Dataetisk Råd skal ses i sammenhæng med regeringens Sammenhængsreform.

