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Baggrund 

Plan for opdatering af den fælles konsekvensanalyse/DPIA og - risikovurderinger skal være med til at sikre, 

at de registreredes rettigheder varetages i de AI-løsninger som AI-signaturprojektet Intelligent flådestyring 

og klimasmarte kørselsmønstre anvender – link til projektets website. Projektets fælles 

konsekvensanalyse/DPIAer i de godkendte versioner kan findes her – link til liste med godkendte analyser. 

Bemærk at risikovurderingerne af AI-løsningerne ikke offentliggøres på projektets website af hensyn til 

datasikkerheden. 

Projektets styregruppe har på et møde d. 11. januar 2022 peget på nødvendigheden af denne plan, mens 

selve planen eksisterer i en instans for hver dataansvarlig myndighed, der anvender projektets AI-løsninger. 

I planen peges på, hvem der er involveret i udarbejdelse, kommentering og godkendelse af planen. 

Projektet er planlagt til at løbe til og med 31-12-2022, hvorefter revision af den fælles 

konsekvensanalyse/DPIA og - risikovurderinger skal ske i et andet regi, hvis der bliver tale om drift af AI-

løsningerne efter projektperiodens udløb. 

Aktører og handlinger 

De vigtigste aktører i forbindelse med revision af den fælles konsekvensanalyse/DPIA og - risikovurderinger 

er: 

• Den lokale projektleder i Syddjurs Kommune 

• Medlem af projektets styregruppe for Syddjurs Kommune/Godkendende leder for 

konsekvensanalysen for Syddjurs Kommune 

• DPOen for Syddjurs Kommune 
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De nævnte aktører kan via Syddjurs Kommune indstille til styregruppen, at den fælles 

konsekvensanalyse/DPIA og/eller en eller flere af de fælles risikovurderingerne revideres af Syddjurs 

Kommune. 

På foranledning af styregruppen vil Syddjurs Kommune herefter i samarbejde med de relevante 

leverandører udarbejde en revideret fælles konsekvensanalyse/DPIA og/eller risikovurderinger. 

 

Syddjurs Kommune vil på eget initiativ revidere den fælles konsekvensanalyse/DPIA og/eller 

risikovurderingerne inden overgang fra test til drift samt umiddelbart inden projektet lukkes, og når der 

ellers findes en god anlednings til det jf. Vejledning for Konsekvensanalyse, udarbejdet af Datatilsynet og 

Justitsministeriet: https://www.datatilsynet.dk/media/6563/konsekvensanalyse.pdf (side 19).. 

 

Den reviderede fælles konsekvensanalyse/DIPA og/eller den/de reviderede risikovurderinger godkendes af 

Syddjurs Kommune. Bemærk at udstedelse af myndighedsspecifikke instrukser i forlængelse af 

konsekvensanalysen gennemføres lokalt.  

Bemærk at involvering af DPOen er en lovpligtig aktivitet i forbindelse med udarbejdelse og revision af 

konsekvensanalyse og risikovurderinger. Det fremgår af Vejledning for Konsekvensanalyse, udarbejdet af 

Datatilsynet og Justitsministeriet: https://www.datatilsynet.dk/media/6563/konsekvensanalyse.pdf (side 

5). 

Formater for analyse og vurdering 

Til den fælles konsekvensanalyse/DPIA for projektets AI-løsninger anvendes KLs skabelon fra ”Juridisk AI-

værktøjskasse”, som er udarbejdet af Kammeradvokaten - https://videncenter.kl.dk/viden-og-

vaerktoejer/informationssikkerhed-og-gdpr/juridisk-ai-vaerktoejskasse/. 

Til de fælles risikovurderinger anvendes skabelonen fra ComplyCloud - https://www.complycloud.com/om-

os/.  

Kammeradvokaten v. Martin Sonnersgaard har bistået ved udarbejdelsen af version 1.0 af den fælles 

konsekvensanalyse/DPIA og vil blive inddraget efter behov i forbindelse med revision af denne. 

Revidering af planen 

Plan for opdatering af konsekvensanalysen og risikovurderingerne vil kunne revideres på foranledning af 

Syddjurs Kommune via en indstilling til projektets styregruppen.  

Herudover revideres planen af Syddjurs Kommune i projektperioden, hvis der viser sig en gyldig anledning 

til det, og den mailes til DPOen for Syddjurs Kommune for at indhente synspunkter. 

DPO-synspunkter vedrørende nærværende version af planen 

Ingen er modtaget 


