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Aftalens indhold

De juridiske rammer og den digitale dagsorden skal spille sammen på bedst mulig vis. Initiativet
skal sikre, at de juridiske rammer for øget brug af digital forvaltning, herunder videreanvendelse
og deling af data, er til stede. Rammerne for digitalisering vil blandt andet blive påvirket af den
kommende generelle databeskyttelsesforordning.
Der nedsættes et stående udvalg, som indsamler, screener og prioriterer tværgående juridiske
udfordringer ved digitalisering, der løbende identificeres ved analysearbejdet under strategiens
øvrige initiativer og hos de offentlige myndigheder uden for strategiens initiativer. Det kan fx
omhandle videreanvendelse og deling af data, indhentelse af samtykke eller udfordringer på tværs
af sektorlovgivningen. Udvalget skal sikre fremdrift på løsning af de prioriterede udfordringer og
komme med anbefalinger til løsningsmodeller, herunder om der er regler, der bør og kan ændres,
eller om andre tiltag kan løse de identificerede udfordringer. Følgende emner og tværgående
juridiske udfordringer, der allerede er identificeret, skal indgå i arbejdet:
 Central hjemmel, fx i forvaltningsloven, til at stille krav til borgere og virksomheder om digital
kommunikation med offentlige myndigheder.
 Juridiske udfordringer ved digitalisering med fokus på afgørelsesbegrebet, vejledningspligten,
partshøringsreglerne, sagsoplysningspligten mv.
Initiativet skal bidrage til at skabe forudsætningerne for realisering af de øvrige initiativer i
digitaliseringsstrategien og bidrager herunder til, at de offentlige myndigheder opnår
administrative lettelser.
Justitsministeriet har igangsat et generelt arbejde med den kommende databeskyttelsesforordning,
der har betydning for initiativer i strategien. Arbejdet i Justitsministeriet omfatter en nærmere
analyse af forordningens bestemmelser, herunder forordningens rammer for nationale særregler,
en analyse af konsekvenserne for gældende dansk lovgivning samt overvejelser om, hvilken
betydning forordningen har for digitaliseringsdagsordenen. På baggrund af analyserne vil der
blive udarbejdet informationsmateriale, herunder vejledninger. Databeskyttelsesforordningen
forventes at træde i kraft medio 2016 og får virkning 2 år efter ikrafttrædelsen, dvs. medio 2018.
Organisering

Der nedsættes et stående embedsmandsudvalg i regi af DIGST (formand) med juridisk ekspertise
fra JM, SKM, EVM, SIM, BM, SÆM, MBUL, KL, Danske Regioner og ATP. Ressortministerier
kan indgå på ad hoc basis. DIGST sekretariatsbetjener udvalget. Det stående udvalg afrapporterer
til porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Arbejdet igangsættes i
2016 og pågår løbende i strategiperioden i takt med, at der identificeres tværgående juridiske
udfordringer.
I regi af JM igangsættes et arbejde med de allerede identificerede udfordringer i en eller flere
arbejdsgrupper eller udvalg med deltagelse af DIGST, KL, Danske Regioner og øvrige relevante
parter. Desuden inddrages DIGST, KL, Danske Regioner og øvrige relevante parter i arbejdet
med databeskyttelsesforordningen i blandt andet arbejdsgrupper, JM’s ministerielle
databeskyttelsesnetværk og stormøder.

