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� Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres?
Kan man eventuelt foretage en delvis digitalisering af området?
Kan digitaliseringen ske inden for rammerne af de gældende rets-
regler?
Hvordan skal retsreglerne ændres, hvis det skal være muligt at digi-
talisere?
Hvordan skal digitaliseringsprojektet ændres, hvis det skal forblive
inden for rammerne af de gældende retsregler?
Hvilken betydning har reglerne om beskyttelse af personoplysninger?

�

�

�

�

�

For tiden blæser en digital vind over forvaltningen. Digital forvaltning
foranlediger mange retlige spørgsmål.Udover en oversigt over de vigtigste
initiativer på dette område er hovedfokus i denne bog på de retlige pro-
blemstillinger, der aktualiseres når der skal tages stilling til om en digi-
talisering i form af automatiseret retsanvendelse skal gennemføres.

Bogen henvender sig til alle, der deltager eller vil komme til at deltage i et
digitaliseringsprojekt, og ligeledes til beslutningstagere, der skal afgøre,
hvorvidt der skal digitaliseres på et givent forvaltningsområde. Også dem
som primært har en teoretisk interesse i forvaltningens digitalisering, vil
kunne have nytte af denne bog.
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Forord 
 
 
Forord 
 
 
 
Digital forvaltning er et af tidens ord. Moderne forvaltning skal drage fuld 
nytte af moderne informationsteknologi. Al offentlig forvaltning er retligt 
reguleret. Retlig regulering har derfor central betydning ved en digitalise-
ring af forvaltningen. 
 I denne bog beskæftiger vi os med, hvordan man kan gribe en digitali-
sering af forvaltningen an, således at retten gøres til en aktiv medspiller i 
bestræbelserne på at udforme en god digital løsning, og således at man 
samtidig undgår at komme i konflikt med grundlæggende retlige barrierer, 
som vil kunne umuliggøre digitaliseringen. Bogen behandler således en 
problemstilling, som udgør en væsentlig brik i det store puslespil af tekni-
ske, økonomiske, organisatoriske og retlige problemer, som en digitalise-
ring af et forvaltningsområde består af. 
 Bogen retter sig til alle, der deltager i et digitaliseringsprojekt. Dette 
gælder for projektledere, sagsbehandlere, systemudviklere m.fl., og lige-
ledes for beslutningstagere, der skal tage stilling til, om der rent faktisk 
skal digitaliseres. Også de, som primært har en teoretisk interesse i for-
valtningens digitalisering, vil kunne have nytte af denne bog. 
 I forbindelse med digitalisering opstår mange spørgsmål. Denne bog 
søger at bidrage med svar, når der tages stilling til følgende: 

– Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? 
– Kan man eventuelt foretage en delvis digitalisering af området? 
– Kan digitaliseringen ske inden for rammerne af de gældende retsreg-

ler? 
– Hvordan skal retsreglerne ændres, hvis det skal være muligt at digitali-

sere? 
– Hvordan skal digitaliseringsprojektet ændres, hvis det skal forblive 

inden for rammerne af de gældende retsregler? 
– Hvilken betydning har reglerne om beskyttelse af personoplysninger? 

 5 

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Forord 

Herudover inddrages en række almindelige træk ved digital forvaltning 
set under et retligt perspektiv.  
 

Peter Blume 
Peter.Blume@jur.ku.dk

Hans Christian Spies 
Spies@SpiesInformation.dk

 
Frederiksberg/Humlebæk November 2004 
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