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Tjenester - myndighetsutøvelse

Rettssikkerhet
erfaringer fra rettssystemet

Bruker-

orientering
brukerundersøkelser

•positiv

•“følsom”

•fleksibel

•negativ

•“ufølsom”

•fast

Brukerorientering - rettssikkerhet



Syntese mellom en rettslig og en 

brukerorienert tilnærming?

total ytelse til den enkelte

 rettigheter

= brukerorienterte ytelser

Det er avgjørende å skille klart mellom

ytelser som følger av rettigheter og

ytelser som følger av brukerorientering

…hvis ikke kan brukerorien-

teringen “konsumere”

rettighetene

Det er viktig å angi

relasjonene mellom

rettigheter og service

(vi trenger begge!)



Regelutvikling Organisasjons-

utvikling

Utvikling av

informasjonssystem

E-forvaltnings-

prosjekt

•Automatiseringsvennlig lovgivning

•Analyse av rettskilder

•Innspill til regelverksendring

•Jus som skranke

•Jus som virkemiddel

•Juridisk respons på

organisatorisk endring

•IT som verktøy for

organisatorisk endring

•IT som argument for

organisatorisk endring

*Selvbetjent forvaltning

*Diffus forvaltning

Jus som ramme

•Jus som innhold

*Autentiske rettskilder

*Transformerte rettskilder

•Automatiseringsgrad

•Skjønn/faste regler



Må anses som myndig-

hetsutøvelse, dvs 

kommer delegasjons-

læren til anvendelse.

Beslutningssystemer og myndighetsutøvelse

Saksbehandlings-/kontorstøttesystemer

Autentiske

rettskilder
Rettskilder

transformert til

programkode

Rettslige

tekstsystemer
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“Rettslige 

system-

avgjørelser”

instruks? enkeltvedtak?

forskrift?

Outsourcing og

grensegangen mellom

delegasjon og saksforberedelse



Rettssikkerhet og behov for rettslige 

informasjonstjenester
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Rettslig        

informasjonssystem

•Særlov

•Personopplys.lov

•Forvaltningslov

•Offentlighetslov

•mv

BehandlingBeslutnings-

grunnlag Vedtak

Til bruk for:

•Parter

•Oppgavegivere

•Samarbeidende

forvaltningsorganer



Konklusjoner

• Vi må holde fast på rettsstatsidealet og utvikle elektronisk 

forvaltning innen rettslige rammer (myndighetsperspektivet er 

fremdeles relevant!)

• Rettslige rammer for eforvaltning er basert på rettslige 

forestillinger om offentlig forvaltning

• Foreldede forestillinger om forvaltningen, gir lett 

uhensiktsmessige rettslige rammer for elektronisk forvaltning

• Viktig å utvikle og integrere oppdaterte rettslige perspektiver på 

e-forvaltning

• Forvaltningen selv bør se det som en viktig oppgave å bidra til 

en slik prosess med utvikling/reformulering (men universitetene 

har også et vesentlig ansvar)

• AFIN/SERI bidrar gjerne til en slik modernisering av 

forvaltningsrettslige perspektiver


