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Introduktion 
›  Vi oplever i disse år begyndelsen til en stille revolution af den 

offentlige sektor mod en stadigt mere automatiseret forvaltning.  

›  Der er brug for fokus - ikke kun på misbrug eller ulovlig 
indsamling af data - men i lige så høj grad på anvendelse af data, 
herunder persondata, i de automatiserede systemer. 

›  Vi skal grundigt overveje  
1)  den konkrete måde vores data kan og skal bruges på af de digitale systemer,  
2)  borgerens adgang til information og  
3)  borgernes retssikkerhed gennem reelt uafhængigt til- og eftersyn. 
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Udviklingen fra et juridisk perspektiv 
Side 3 

Databeskyttelsesdagen 

FREDAG DEN 30. 
JANUAR 15 

Digital kommunikation 
Datasamling og 
koncentrering 

Automatiseret 
forvaltning 

• Lov om digital post 
• E-boks 
• Nem-ID 
• Fravigelse af 
underskriftskrav 

• Samling og deling af data 
(big data) 
• Nye informationssystemer  
• Offentligt/privat udveksling 

• Automatiske afgørelser 
• Digitalt understøttede 
afgørelser 
• Profilering, nudging og tilbud 

Grundlæggende almindelige forvaltningsretlige love og principper gælder 
fortsat og skal omsættes til konkrete løsninger i et digitalt univers 



Hvad kendetegner den digitale forvaltning? 
›  Kommunikationen sker med systemet og er styret efter systemets 

databehov. Systemets feedback skal være predefineret og opfylde 
de lovgivningsmæssige krav til behandling af sager på det 
konkrete område. 

›  Forvaltningssystemet styrer sagens behandling ud fra oplysninger 
om borgeren (borgerens profil) - enten indsamlet fra borgeren selv 
eller eksterne kilder.  

›  Systemet sørger for opfyldelse af de forvaltningsprocessuelle 
retsgarantier (vejledningspligt, partshøring, begrundelse, indsigt) 
samt andre forvaltningsretlige regler. 
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De retlige krav skal indtænkes ved udvikling af 
digitale systemer 

›  Ombudsmandens udtalelse i sagen om EFI-systemet den 29. 
august 2014. Digitale systemer skal måles ud fra deres ”output”. 

›  Det er centralt, at 
1)  man fra starten skaber sig et overblik over de sagstyper og processer, som det nye IT-

system skal omfatte, at  
2)  man gør sig klart, hvilke formelle og materielle regler der gælder for behandlingen af de 

pågældende sager,  
3)  man er meget omhyggelig med at tage stilling til, hvorledes det nye IT-system konkret 

skal udformes for at kunne overholde disse regler i de forskellige forløb, som sagerne 
kan tænkes at ville få, og  

4)  den relevante juridiske ekspertise er til rådighed i alle væsentlige faser af forløbet, f.eks. 
ved udarbejdelse af kravspecifikation og design og ved gennemførelse af tests mv. 
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Udarbejdelse af 
kravsspec., udbud, indkøb 

af IT-platform 

Objektiverede regler 
Sagsbehandlingsregler  
IT-infrastrukturregler 

Digitaliseringskæden 
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Opbygges et 
administrationsgrundlag 

med standardiserede 
arbejdsprocesser, 

skabeloner og vejledning. 

Digitaliseringsparat 
lovgivning 

Digitaliseringsparat  
administration 

IT-understøttelse og 
infrastruktur  

(sæt strøm til) 

Den digital strategi 
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Digital forvaltning er ikke nødvendigvis fuldt 
automatiseret  
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Type A: Klar 
positivt udfald 

Type B: Næsten 
afklaret – begrænset 

manuelt behov 

Type C: Individuel og 
vanskelig sag 

 

Type D: Klart 
negativt udfald 

 

Automatisk afgørelse 
udarbejdes og sendes 

 

Udkast til afgørelse ud fra 
paradigme med oplysninger 

indsat korrekte steder 

Manuel  
supervision 

 

Automatisk afgørelse 
udarbejdes og sendes 

 

Inputsiden 
= data 

indsamlet 
direkte 
eller 

indirekte  



Anvendelse og systematisering af data 
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Profilering 
kategorisering 

Dataware
house 

Data 

Data 

Målrettede 
tilbud/betjening 

Manuelle eller 
automatiske 
afgørelser 

Vejledning, 
nudging mv. 

Hvad kan borgerne få indsigt i?  
Hvad skal de have underretning om? 
Hvad kan borgerne ”bryde fri” af?  
Hvor bør borgeren berigtige data?  
 - hos kilde eller anvenderen? 

Monitering 
og output 

Ansøgning eller 
input 



Krav til profilering og kategorisering 
›  Hovedreglen er fuld gennemsigtighed for borgerne, medmindre 

væsentlige modstående hensyn (sikkerhed; kontrol mv.) 
›  Ikke omfattet af offentlighedsloven. 

›  Ved afgørelser skal borgerne have en forklaring på, hvordan systemet er 
kommet til afgørelsen, herunder hvilke faktiske oplysninger der er lagt 
vægt på. 

›  Persondatalovens § 39:  
›  Fremsætter en registreret person indsigelse herimod, kan den dataansvarlige ikke foranstalte, at 

den registrerede undergives afgørelser, der har retsvirkninger for eller i øvrigt berører den 
pågældende i væsentlig grad, og som alene er truffet på grundlag af elektronisk databehandling 
af oplysninger, der er bestemt til at vurdere bestemte personlige forhold. 

›  Stk. 2, nr. 2: Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis den pågældende afgørelse er hjemlet i en 
lov, der indeholder bestemmelser til beskyttelse af den registreredes berettigede interesser 
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Konklusioner 
›  Den digitale forvaltning har mange fordele og en stille revolution af forvaltningen er i 

gang. Opgaven er at sikre overholdelse af eksisterende rettigheder og overveje nye 
retssikkerhedsgarantier, hvor et væsentligt behov opstår.  

›  I datasikkerhed ligger bl.a., at borgerne kan forstå, hvordan forvaltningen bruger data 
som led i dens servicetilbud eller dens afgørelser. Ikke kun, hvilke data der indgår, 
deres kilder, men også hvordan disse bruges konkret i forhold til den enkelte.  

›  Vi har et fælles ansvar - både i udviklingsfasen på IT-systemer, men også mere generelt 
- for at overveje, hvordan borgerens ret til indsigt og forståelse skal sikres i forhold til 
anvendelsen af data. 

›  Digital forvaltning behøver ikke være fuldautomatiseret, men skal vekselvirke med de 
manuelle ressourcer. Det er ikke ”alt eller ingen ting”. Det er en overvejelse, hvornår 
borgeren skal kunne kræve eller sikres en helt eller delvist manuel behandling? 
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