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Opfølgning på Chromebooks-sagen 
 

Tak til alle, der deltog i webinar i fredags om uddybning af afgørelsen fra 
Datatilsynet til Helsingør Kommuner ift. kommunens anvendelse af 
Chromebooks på skoleområdet. Fokus på webinaret var konsekvensen af 
afgørelsen for øvrige kommuner. 
Datatilsynets afgørelse til Helsingør kan ses her: Datatilsynet nedlægger 
behandlingsforbud i Chromebook-sag.  
 
På webinaret gav Datatilsynet deres udlægning af sagen. Hvis I ikke 
havde mulighed for at deltage i webinaret, kan I se det her. 
Link til introen Webinar Chromebook - intro.mp4 
Link til Datatilsynets oplæg: datatilsynet-oplæg (vimeo.com) 
 
 
Hvad handler afgørelsen om? 
 
På webinaret blev det gennemgået, at afgørelsens væsentligste 
elementer omhandler to forhold: 
 
1. Dels risikoen for, at Google anvender skoleelevernes data til andre 
formål end, kommuner har hjemmel til i folkeskoleloven. I fagtermer 
omtalt som kommunens ansvar ift. videregivelse af data. Denne risiko 
vurderer Datatilsynet på baggrund af Googles aftalevilkår som værende 
høj og de efterlyser en vurdering og håndtering af dette.  
 
2. Dels udfordringerne ved, at Google, jf. kontrakten med Helsingør, kan 
overføre data til USA i forbindelse med support. Dette på trods af at   
skoleelevernes data opbevares inden for EU´s grænser – Overførsler 
som kræver, at man som dataansvarlig kommune træffer supplerende 
foranstaltninger for at bringe persondatabeskyttelsen op på samme 
niveau som i EU. 
 
 
Hvordan skal kommunerne nu forholde sig? 
 
På mødet stod det klart, at kommunerne kan fortsætte med at anvende 
Chromebooks, mens der arbejdes med ovenstående udfordringer.  
 
Der er dog behov for at få klarhed omkring de konkrete risici forbundet 
med Googles behandling af skoleelevernes data, som Datatilsynet finder, 

https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/jul/datatilsynet-nedlaegger-behandlingsforbud-i-chromebook-sag-
https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/jul/datatilsynet-nedlaegger-behandlingsforbud-i-chromebook-sag-
https://kl365-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lbej_kl_dk/EbSgSz_3DFpJjaQqZs5xB4kByIi-oUS2xA9Ck5TwD5C9GA?e=WD4mbc
https://vimeo.com/736838260/5f55e7676a
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at der kan være. Dette er der behov for dialog med Google om, i det, det 
er Google, der kan bidrage til at nedbringe disse risici.  
 
Ovenstående er en meget stor opgave for en enkelt kommune, og der 
blev på webinaret derfor lagt op til, at kommunerne går sammen om 
denne opgave. KL bidrager med facilitering af dette samarbejde. KL 
inviterer derfor nu kommunerne til et samarbejde herom.  
 
Det er KL´s opfattelse, at hver kommune, der anvender Chromebooks, 
ikke skal bruge tid på at læse Googles 3500 siders aftalemateriale 
igennem. Datatilsynet har allerede gennemgået materialet i forbindelse 
med Helsingør-sagen og identificeret de relevante risici, og det er KL´s 
forventning, at dette arbejde kan genbruges til gavn for alle kommuner. 
KL tager derfor også som en del af samarbejder om opgaven dialog med 
Datatilsynet om dette.   
 
På webinaret blev det desuden klart at der er behov for bredt at 
undersøge området og at alle kommuner forholder sig til deres egne 
risikoanalyser og have en dialog med deres leverandør Google, Microsoft 
etc., så de i samarbejde med leverandørerne kan undersøge, om der er 
nogle udfordringer, der skal løses 
 
Problemstillingen omkring Googles placering af supportfunktion i USA 
kræver, at der bliver stillet fælles krav til Google om supportfunktionen. 
Dette vil ligeledes blive adresseret i det arbejde, som KL og kommunerne 
nu går i gang med i fællesskab. 
 
KL vil derfor ligeledes tage kontakt til Google og sikre, at kommunerne og 
KL sammen kan gå i dialog med Google.  
 
Har I, i jeres kommune lyst til at bidrage til det fælles arbejde med sagen, 
kan I sende en mail til undertegnede. Vi har formentlig brug for at være 
en lille gruppe, der arbejder koncentreret med. Den nærmere 
tilrettelæggelse af arbejdet, herunder hvordan alle kommuner, der ikke 
direkte deltager, vil blive holdt orienteret, følger. KL har samlet 
spørgsmålene fra chatten på webinaret, og sender dem til Datatilsynet. Vi 
deler svarene med alle, når de indløber. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Færch, pah@kl.dk, kontorchef for Digitalisering og Teknologi 
Peter Pannula Toft, pept@kl.dk, Børn- og skolechef  
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