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Baggrund 

Plan for tilsyn med udviklingsaktiviteter 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 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 tilsyn med udviklingsaktiviteter 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 tilsyn med udviklingsaktiviteter er: 

• Syddjurs Kommune 

• Den lokale projektleder i Syddjurs Kommune 

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

plan for Syddjurs Kommune 

Syddjurs Kommune gennemfører tilsyn med udviklingsaktiviteter med udgangspunkt i KLs skabelon fra 

”Juridisk AI-værktøjskasse”. Titlen på værktøjet er ”Værktøj nr. 1 - Tjeklister til udviklingsaktiviteter” og kan 

findes via linket - https://videncenter.kl.dk/viden-og-vaerktoejer/informationssikkerhed-og-gdpr/juridisk-

ai-vaerktoejskasse/. 
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Tilsynet foretages via månedlige virtuelle møder af en times varighed med deltagelse af relevante 

leverandører. Herudover vurderes behovet for yderligere tilsyn af Syddjurs Kommune. Der udarbejdes 

referat af møderne og de kan tilgås via projektets Teamskanal – link – eller rekvireres hos den overordnede 

projektleder – link til kontakt. 

Udviklingsaktiviteterne drøftes med datascience-leverandøren i et SCRUM-baseret forløb med såkaldte 14-

dages sprints, hvor Syddjurs Kommune deltager aktivt i rollen som Product Owner eller 

prioriteringsansvarlig. Forløbet består af 2 ugentlige såkaldte stand ups med løbende status på de 

igangværende opgaver, hvor den lokale projektleder er inviteret til at deltage. Hertil en ugentlig såkaldt 

Refinement, hvor der udpeges yderligere opgaver, og ydermere en Planning-session, der afvikles èn gang 

hver anden uge, hvor opgaverne prioriteres. De SCRUM-baserede aktiviteter er dokumenteret i en 

projektspecifik instans af styringsværktøjet JIRA. Relevante lokale aktører kan bede om et JIRA-indblik hos 

den overordnede projektleder – link til kontakt. 

Revidering af planen 

Plan for tilsyn med udviklingsaktiviteter 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. Den reviderede plan mailes til DPOen for Syddjurs Kommune for at indhente synspunkter. 

 

 


