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Programmer

• Er rekke av instruksjoner som sammen med innputt (data) 
kommer frem til et resultat.

• Programmet lastes inn i datamaskinens minne slik at 
instruksjonene er tilgjengelige for prosessoren og kan 
kjøres av denne. 

• Kan kategoriseres på flere måter, eksempelvis;
• operativsystemer som er generelle støttefunksjoner for alle 

programmer
• startes og avsluttes automatisk ved oppstart og avslutning av datamaskinen

• applikasjonsprogrammer for eksempel tekstbehandling, tegning, 
regneark, fagsystemer etc.

• nettverksklienter som epostprogrammer, nettlesere osv.

Bildet er tatt av Boskampi fra Pixabay

Tilbakeblikk..

https://pixabay.com/no/users/Boskampi-3788146/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1873831
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1873831


Pseudokode, programmeringsspråk, maskinkode

• Pseudokode
• Beskrivelse av programmeringen som er skrevet slik at 

det er mulig å forstå for mennesker.
• Koden utelater detaljer som ikke er nødvendige for at 

mennesker skal forstå algoritmen = uformell skisse
• Skal forstå hva programmet gjør, uavhengig av hva 

slags programmeringsspråk man ellers er vant til å 
bruke.

• Programmeringsspråk
• Formelle, sterkt regelstyrt og knapt vokabular
• Mange ulike typer programmeringsspråk

• Høynivå- og lavnivåspråk 

• Maskinkode
• Den koden som faktisk kjøres i et program
• Maskinkoden etableres ved å oversette (kompilere) 

programmeringsspråk

Bildet er tatt av b1-foto fra Pixabay

Python
C++

VBSQL C#

Assembler COBOL

Tilbakeblikk..

https://pixabay.com/no/users/b1-foto-2445766/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2327538
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2327538


Hovedprinsipper for automatiserte systemer

• Transformering av behandlingsregler til programkode

• Ofte er grunnlaget rettsregler som er basert på 
tolkning av rettskilder

• Beskrivelse av virkeligheten med formaterte data

• Standardiserte data med et gitt (digitalt) format

Bildet er tatt av Clker-Free-Vector-Images fra Pixabay

Transformingen innebærer at vi fortolker en flertydig tekst 
(rettskilde) og gjør den om til et sett av entydige instruksjoner, 

uttrykt ved hjelp av et programmeringsspråk (formelt språk).

Tilbakeblikk..

https://pixabay.com/no/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=312538
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=312538


Fra rettskilder til enkeltvedtak – via datamaskiner



Rettslige systemer

Rettslig beslutning 

- her: enkeltvedtak

En avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som er bestemmende for rettigheter 
eller plikter til en eller flere bestemte personer enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)   (jf. 
definisjonen i forvaltningsloven § 2 bokstav b)

Transformering: Fra rettsregler i naturlig språk til rettsregler i formelt språk



Et annet eksempel på rettslig tekstsystem



Et eksempel på rettslig beslutningssystem

• Har rutiner som skal støtte 
saksbehandler

• Rettslig 
beslutningsstøttesystem

• Har rutiner som kjøres «av 
seg selv»

• Rettslig beslutningssystem

• Viktig å huske:
• Automatisering er noe offentlig 

forvaltning har drevet med 
lenge..



Prossmodell
metoden

Fastsetter hvilke saksopplysninger
som er relevante og hvordan disse
opplysningene kan komme til uttrykk
rettsanvendelse

Fastsetter hvordan disse opplysningene skal
behandles for å komme frem til et rettsriktig
vedtak (prøving av vilkår og utførelse av
beregninger)



Hovedelementene i en automatisert rettslig beslutningsprosess

Uriktige data = uriktige vedtak Uriktige operasjoner = uriktige vedtak

«Faste opplysninger»

Opplysning som det utføres operasjoner på
Relevante 

opplysninger

Aritmetiske: + | - | / | * |

Logiske: 
HVIS «opplysning_1» ELLER «opplysning_2»

Til Peder Ås

ID: 010101 12345

Du har fått innvilget 

kontantstøtte for ditt barn 

Peder Ås Jr.

Hilsen Datamaskinen

Logiske: if | else | and | or | …

def hent_faste_opplysninger():
return identifikator, navn, barn

Vedtak

INSERT INTO Tabell (identifikator, 
navn, barn, alder_barn, 
bruker_barnehageplass, rolle)
VALUES ('010101 12345', 'Peder Ås', 
'Peder Ås Jr.', 2, FALSE , 'Far');

Til Peder Ås

ID: 010101 12345

Du har ikke rett på 

kontantstøtte fordi du 

bruker barnehageplass for 

Peder Ås Jr.

Hilsen Datamaskinen

def behandling_opplysninger():
if rolle is 'Far':

if alder_barn in (1, 2, 3):
if bruker_barnehageplass is False:

vedtak = "Du har fått innvilget kontantstøtte"
else:

vedtak = "Du har ikke rett på kontantstøtte fordi du bruker barnehageplass"
else:

vedtak = "Du har ikke rett på kontantstøtte fordi barnet er " + str(alder_barn) + " år"
else:

vedtak = "Du har ikke rett på kontantstøtte fordi du ikke er far til barnet"
return vedtak



Innsamling av data

• Nye data
• Innhenting fra borger, næringsliv eller andre

• F.eks. webskjema

• Sensorer
• Måler virkeligheten direkte

• Eksisterende data, jf. gjenbruk
• Oppslag i registre

• Datadrevet og lenkede (åpne) data

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Tilbakeblikk..

https://pixabay.com/no/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1307227
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1307227


Identifisering av de opplysninger som skal inngå i saksbehandlingen



Identifisering av de operasjoner som skal utføres

“§ 2. Vilkår knyttet til barnet

Kontantstøtte ytes for barn mellom 1 og 3 år som er 

bosatt i riket, og som ikke eller bare delvis gjør bruk av 

barnehageplass som det ytes statlig driftstilskudd for, jf

§ 7 tredje ledd. 

Et barn anses som bosatt i riket når det har oppholdt seg 

eller skal oppholde seg i riket i mer enn 12 måneder. Et 

midlertidig utenlandsopphold på opptil 3 måneder 

avbryter ikke et bostedsforhold.”

[fra § 7 Kontantstøttens størrelse]

“Dersom barnet gjør bruk av barnehageplass som det ytes statlig 

driftstilskudd for, og det er skriftlig avtalt redusert oppholdstid, ytes 

delvis kontantstøtte som følger: 

a. Med 80 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid til 

og med 8 timer per uke. 

b. Med 60 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid fra 

og med 9 til og med 16 timer per uke. 

c. Med 40 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid fra 

og med 17 til og med 24 timer per uke.” [osv]



Automatiseringsvennlig lovgivning



Fra saksdrevet til systemdrevet fortolkning

• Saksdrevet;
• tradisjonell fortolkning av lovtekster mv:

• Fortolkningen skjer for å ta stilling til de tvilsspørsmål som saken aktualiserer 

• Systemdrevet;
• fortolkning ved transformering av lovtekser mv til programkode:

• Fortolkningen skjer for å ta stilling til alle potensielle tvilsspørsmål i 
vedkommende sakstype

• Transformering: 
• Fra rettsanvendelse over tid, til rettsanvendelse på forhånd



Hva er hovedproblemene i forbindelse med transformeringen?

• Uriktige fortolkninger

• Tvilsomme fortolkninger

• Nye regler som kun finnes i programkoden («hvite flekker»)

• Manglende rettslig dokumentasjon og legalitetskontroll, jf
rettssikkerhetsprinsippet



..eller som Jon Bing påpekte allerede i 1983:

«[R]egelverket brukes som grunnlag for utforming av datamaskinprogrammer, hvor 
kriteriene blir gitt en entydig betydning.

Uklarheter i ordbruk mv kan […] smitte av som årsak til at datamaskinprogrammene får et 
utilsiktet innhold.

Dette er en av de juridiske oppgavene som bør løses av jurister før programmere bringes 
inn.»



Sammenhenger mellom automatisert rettsanvendelse og styringsidealene

• Rettssikkerhet (bl.a.):
• Blir rettsanvendelsen riktig?
• Hvordan må vi gå fram for å få rettsriktige systemer?
• Blir rettsanvendelsen mer forutberegnelig?
• Upartisk og uhildet saksbehandling?
• Hensynsfull og rask saksbehandling?
• Umyndiggjørende?

• Personvern (bl.a.):
• I hvilken grad og på hvilken måte kan vi skjønne hvilke opplysninger om oss som blir behandlet?  (jf. Interessen i innsyn og

kunnskap)
• Blir interessen i selvbestemmelse ivaretatt?
• Er opplysningene riktige og oppdaterte?

• Offentlighet (bl.a.):
• Hvordan kan vi få tilgang til kunnskap om hva systemene gjør? (jf. “svart boks”)
• Hvordan kan spørsmål om åpenhet bygges inn i systemløsningene?



Spørsmål og
diskusjon

Bildet er tatt av Peggy und Marco Lachmann-Anke fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/3D_Maennchen-1553824/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2322822
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2322822

