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Information vedr. Chrome Books
Kære alle medarbejdere
Velkommen tilbage fra ferie, som jeg håber I alle har nydt.
I sidste uge blev ferien forstyrret en del af den afgørelse, som Datatilsynet valgte
at offentliggøre torsdag den 14. juli og som siden har fyldt en del i medierne.
Datatilsynets påbud er at eleverne i Helsingør Kommunes skoler ikke må benytte
Chrome Books (CB) efter d.3.august.
Dette forbud har betydet en del vurderinger og udlægninger om, hvorvidt det
overhovedet er muligt at efterkomme kravene i påbuddet, og også hvad det har af
konsekvenser for andre kommuner.
Det fik Datatilsynet til at melde ud, at denne afgørelse alene vedrører Helsingør og
datoen den 3/8 også alene er en Helsingør Kommune frist.
Hvad er der så op og ned i hele denne sag, og hvad sker der med CB, når fristen
nås den 3/8? Det bliver et lidt længere skriv I får, men jeg tænker det er vigtigt I er
godt orienteret.
Konklusionen først!
Uanset det urimelige i den korte frist, og det yderligere dokumentationsarbejde
Datatilsynet har givet os her midt i ferien, er der er blevet arbejdet henimod at
levere det materiale, Datatilsynet kræver. Det er en såkaldt konsekvensanalyse, og
den er sendt til Datatilsynet.
I et følgebrev skriver vi, at vi nu har leveret det Datatilsynet har krævet og derfor
er det vores opfattelse, at forbuddet den 3/8 ikke skal træde i kraft, og eleverne
kan anvende CB fra næste uges skolestart.
Såfremt DT er uenig i det skal de eksplicit meddele os dette.
Konsekvensanalyse, den yderligere dokumentation til Datatilsynet:
Det vi har indsendt til DT nu, er en såkaldt ”Konsekvensanalyse”, som er en
yderligere beskrivelse af, hvad vi som kommune stiller op med risikoen i de
systemer vi anvender, hvis vores ”Risikoanalyse” af CB viser, der er ”høj” risiko ved
at anvende et produkt.
I dette tilfælde er vi imidlertid kommet frem til at risikoen er ”lav”. Derfor har vi
indtil nu været af den overbevisning, at vi ikke skulle udarbejde denne
dokumentation. Det er DT så uenig i og beder os udarbejde den midt i ferien. Det
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har vi så gjort nu - inkl. utrolig mange screen dumps af vores opsætning inde i
systemet.
Det er vigtigt at fortælle jer, at opsætningen af CB i Helsingør Kommune er meget
restriktiv ift. data. Vi har måske den strengeste opsætning i landet. Og det ændrer
denne ”konsekvensanalyse” ikke på.
Derudover har vi bedt Google bekræfte, at de overholder den kontrakt og
databehandleraftale de har med os. Det har været en anden diskussion med DT –
og vi kan være sikre på at Google holder hvad de lover. Dette er ligeledes
fremsendt til DT.
Gælder påbuddet både elever og lærere?
Det er faktisk ganske vanskeligt at konkludere i afgørelsen. Flere steder står begge
parter, men det der har fået DT til at sige, at de er uenige i risikoen (altså høj i
stedet for lav, som vi vurderer) er at der er tale om børn, som der skal tages særlig
hensyn til. Så hvis det alene havde været personer over 18 år, der anvender CB, er
det vurderingen at påbuddet ikke var givet. Men vi ved det reelt ikke. Men da vi nu
har udarbejdet det materiale DT efterspørger er det vores forventning, at både
elever og lærere kan anvende CB efter den 3/8. Såfremt det ikke er tilfældet skal
DT meget konkret udtale sig om hvem påbuddet vedrører.
Overførsel af data til 3. lande (særligt USA):
Så er der hele den nationale debat, der har været i medierne de sidste 2-3 uger
om, hvorvidt data kan ”ses” af amerikanske myndigheder. Denne del af afgørelsen
har DT udtalt til os ikke er afgørende for påbuddet. Og de har også udtalt, at det
ikke er noget Helsingør Kommune kan løse. Vi har derfor sendt breve til 2 ministre
og en kommissær i EU (Margrethe Vestager) om at denne problemstilling skal løses
nationalt/i EU-regi og ikke i Helsingør Kommune.
Dette blev en lidt lang forklaring, men jeg syntes det er vigtigt, at I kender
baggrunden og status i sagen. Og der er stadig mange vinkler og forklaringer i
sagen, som hurtig kan blive meget teknisk, men dette var i første omgang det
vigtigste at skrive til jer. Såfremt I har yderligere spørgsmål, er I naturligvis
velkomne til at spørge løs.
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