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Svar på 10 dages forespørgsel fra Venstre om GDPR-lovgivningen  

 

Børn og Unge (MBU) har den 10. august 2022 modtaget en 10 dages fore-

spørgsel fra Louise Louring (V) om GDPR-lovgivningen. Forespørgslen inde-

holder 3 spørgsmål, som er besvaret nedenfor. 

 

Spørgsmål 1:  

Status på situationen omkring brugen af Chromebooks og Google 

Workspace i Aarhus Kommune  

 

Svar 

Den aktuelle status er, at Chromebooks og Google Workspace fortsat an-

vendes i Aarhus Kommune. Datatilsynet har ikke givet påbud imod Aarhus 

Kommune om anvendelsen, og der er derfor ikke anledning til at ændre den 

nuværende praksis.  

 

Børn og Unge følger naturligvis sagen i Helsingør Kommune tæt. På bag-

grund af det et påbud, som Datatilsynet har givet Helsingør Kommune, er 

Børn og Unge ved at revurdere vores risikovurdering. 

 

På et møde mellem kommunerne/KL og Datatilsynet den 5. august 2022 gav 

Datatilsynet udtryk for at de øvrige kommuner godt kan fortsætte med an-

vendelsen indtil videre. Datatilsynet nævnte eksplicit, at den omtalte afgø-

relse alene omhandler Helsingør Kommune. Datatilsynet opfordrede andre 

kommuner til at påbegynde en gennemgang af deres risikovurderinger i lyset 

af sagen. Dette arbejde pågår pt. i Aarhus Kommune. 

 

Datatilsynet indledte den 6.1.2021 af egen drift en sag i Aarhus Kommune 

forhold til at indhente information om kommunens anvendelse af Google 

Workspace. På den baggrund har Aarhus Kommune løbende afgivet rele-

vant information til Datatilsynet om kommunens anvendelse og risikovurde-

ring/konsekvensanalyse.  

 

Børn og Unge er som nævnt ved at ændre vores risikovurdering og konse-

kvensanalyse på baggrund af Helsingør-sagen. Aarhus Kommune har aftalt 

med Datatilsynet at når det reviderede materiale er færdigt sendes det til til-

synet.  
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Spørgsmål 2 

Hvad gør vi konkret som følge af Datatilsynets rapport?  

 

Svar 

Som skrevet under punkt 1 er Børn og Unge i gang med at revurdere både 

risikovurdering og konsekvensanalyse i forhold til Datatilsynets konkrete an-

befalinger. Herunder har kommunen haft dialog med Datatilsynet/KL og sin 

leverandør i forhold til konkrete afklaringer. Dette arbejde forventes færdigt 

ultimo august måned 2022.  

 

Kommunen deltager endvidere sammen med KL i et fælles tværgående ar-

bejde i forhold til sagen.  

  

Spørgsmål 3 

Hvor står rådmanden for Børn og Unge i forhold til sagen, og hvad er 

rådmandens vurdering af handlemulighederne på brugen af Chrome-

books og Google Workspace  

 

Svar 

Vi ser med stor alvor på sagen. Det er meget vigtigt, at der er styr på de data 

som kommunen opbevarer omkring eleverne i skolerne og forvaltningen ar-

bejder dagligt på at sikre dette. 

 

Arbejdet med databeskyttelse er et løbende arbejde, hvor forvaltningen hele 

tiden skal sørge for at dataanvendelse overholder gældende regler. Der vil i 

det arbejde komme nye regler eller afgørelser som betyder, at forvaltningen 

skal revurdere den lokale anvendelse.  

 

Det er det arbejde, som er igangsat i lyset af Helsingør-sagen. Det er samti-

dig vigtigt at understrege, at der pt. ikke er en konkret afgørelse i forhold til 

Aarhus Kommunes anvendelse. Vi afventer således de relevante myndighe-

ders konkrete vurdering af kommunens anvendelse førend der evt. skal træf-

fes beslutninger om brugen af Google Workspace på skoleområdet i Aarhus 

Kommune.  
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I forhold til handlemuligheder er forvaltningen i gang med at vurdere, hvilke 

alternative løsninger der kunne komme i spil i det tilfælde at brugen af 

Google Workspace ikke vil være muligt længere. Der vil være flere forskel-

lige løsningsmuligheder, men valget og beslutningen vil afvente endelig af-

gørelse på kommunens sag hos Datatilsynet.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Medom  

/  

Helle Bach Lauridsen 


