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Digitalisering og retssikkerhed: hånd i hånd

Ombudsmanden ser også potentialet: 

Digitalisering kan styrke den enkelte borgers 

retssikkerhed.



Udfordringer

Databeskyttelse og datasikkerhed

Tilgængelighed og ligebehandling

Den almindelige forvaltningsret (repræsentation, 

begrundelse, vejledning, aktindsigt, høring mv.)

 Lovmæssig forvaltning. Det materielle lovgrundlag og 

generelle retsregler. Ofte pligt til konkret og individuel 

vurdering (forbud mod skøn under regel).  



Hvad er hovedbudskaberne fra ombudsmanden?

Forvaltningsretten er teknologineutral: Borgerens 

retssikkerhed skal være lige så god i en digitaliseret 

forvaltning som i en papirbaseret.

Obligatorisk anvendelse af IT kræver klar hjemmel. 

Det er myndighedernes ansvar at sikre sig imod IT-

systemfejl.

Systemer skal forvaltningsretligt gennemtænkes, inden 

de sættes i drift.



EFI-sagen

FOB 2014-24, udtalelse af 29. august 2014



EFI-udtalelsens centrale citater

"En forsvarlig tilrettelæggelse forudsætter […] efter min opfattelse bl.a., at man 

fra starten skaber sig et overblik over de sagstyper og processer, som det nye 

IT-system skal omfatte, at man gør sig klart, hvilke formelle og materielle regler 

der gælder for behandlingen af de pågældende sager, og at man er meget 

omhyggelig med at tage stilling til, hvorledes det nye IT-system konkret skal 

udformes for at kunne overholde disse regler ... 

I den forbindelse vil det i reglen være helt nødvendigt, at 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. 

Det er således myndighedernes eget ansvar, at de IT-systemer, som de køber, 

opfylder de forvaltningsretlige krav."



Sager om Offentlig Digital Post (ODP)
FOB 2015-21 og 2015-22, udtalelser af 2. maj 2015



ODP-udtalelse centrale citater

”Borgere og virksomheder har efter lovens § 8 ret til at anvende Offentlig Digital 

Post som postløsning…

”Kapaciteten [begrænsning til 10MB og 10 bilag i en digital meddelelse fra borger 

til myndighed] kan antages at udgøre en væsentlig hindring eller besværliggørelse af 

retten efter lovens § 8. [D]e vanskeligheder, som jeg har peget på, må antages at 

ramme forsendelser i postløsningen i et sådant omfang, at den ret, som følger af §

8, ikke kan anses for reel. Ved etableringen af postløsningen burde der have været 

taget højde herfor”

”[N]oteret mig, at [myndighederne] vil iværksætte tiltag, således at lovgrundlag of 

faktiske muligheder harmonerer. Efter det oplyste vil styrelsen iværksætte en 

udvidelse af modtagelseskapaciteten og en lovændring”



Ombudsmandens generelle bekymringshenvendelse

om offentlige IT-systemer

FOB 2014-34, udtalelse af 8. december 2014

Nye vejledninger fra Digitaliseringsstyrelsen m.fl.



Designudfordringer: Der skal to til et håndtryk

Lovgivningen skal være digitaliseringsparat

Digitale løsninger skal være lovgivningsparate


