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Automatiseringsgrad

Hva bør ikke automatiseres?

Kan det gjøres forståelig?

Rettsregler som “funksjoner”

Kvalitetskrav til lovgivning (verktøy?)

“Automatiseringsvennlig lovgivning”

Lovgivning som systemutvikling



Endret arbeidsdeling
(Hvem skal gjøre saksbehandlingsarbeidet i fremtiden?)

saksbehandling

andre forvaltningsorganer? private virksomheter?

den enkelte bruker/part? beslutningssystemer?

IKT benyttes aktivt for å endre arbeidsdelingen i samfunnet, og dette har klare 

konsekvenser for hva fremtidens forvaltning vil bli

Vi står overfor reelle valg med klare konsekvenser for parter/brukere og arbeidstakere

Parter/brukere Oppgavegivere

Ansvarlig forvaltningsorgan

Tradisjonell arbeidsdeling

Selvbetjent forvaltning
Diffus forvaltning



Den selvbetjente forvaltning
P

er
so

n
o
p
p
ly

sn
in

g
er

R
eg

le
r 

o
m

 v
ed

ta
k
et

?

?

?

Rettslig        

informasjonssystem

•Særlov

•Personopplys.lov

•Forvaltningslov

•Offentlighetslov

•mv

BehandlingBeslutnings-

grunnlag Vedtak

Til bruk for:

•Parter

•Oppgavegivere

•Samarbeidende

forvaltningsorganer



Hvorfor spør LK om dette?

Hva er effekten av valgene?

Hva er det rettslige grunnlaget

for LKs standpunkter?

• Lov

• Forskrifter

• Nærmere regler

• Annet?



"Det eksisterer rettslige utfordringer knyttet til følgende områder som skaper behov for nærmere utredning

og/eller forskning:"  Valg mellom 14 ulike områder:

01 Felles informasjonssystemer i forvaltningen (jf. Altinn, MinSide m.m.)

02 Felles bruk/deling av opplysninger mellom forvaltningsorganer (jf. "grunndata").

03 Rapporterings- og oppgaveplikt til offentlig myndighet.

04 Informasjonssikkerhet.

05 Internkontroll.

06 Taushetsplikt.

07 Innsynsrett

08 Automatisering av enkeltvedtak.

09 Elektroniske skjemaer.

10 Elektronisk postjournal.

11 Elektronisk arkiv.

12 Offentlige anskaffelser.

13 Avtaler med eksterne IKT-konsulenter. 

14 Standardisering

167 respondenter



Velkommen til

Rådslag om elektronisk forvaltning og jus
Tid: Fredag 9. oktober 2009 kl. 12.00 – 15.20

Sted: Møterom 4, Oslo kongressenter (Folkets hus), Youngs gate 11.


