8.4 Lettere virksomhedskommunikation
på miljøområdet
Målsætninger

Initiativet tager afsæt i digitaliseringsstrategiens overordnede målsætning om, at
digitalisering skal bidrage til en effektiv, enkel og sammenhængende offentlig
sektor og undersøge muligheden for, gennem øget digitalisering, at skabe en mere
sammenhængende, effektiv og standardiseret miljøadministration på tværs af
myndigheder til gavn for virksomheder i form af kvalitetsløft og en lettelse af de
administrative byrder. For at afklare de strategiske linjer og konkrete forenklingsog effektiviseringspotentialer skal initiativet afklares i et samarbejde mellem Miljøministeriet, Danske Regioner og KL i form af en forundersøgelse.
Beskrivelse af initiativ

Miljølovgivningen er relativt tung og teknisk kompliceret. Der er forsat et uudnyttet digitaliseringspotentiale i forhold til virksomhederne herunder i forbindelse
med ansøgninger, indrapporteringer, godkendelser og tilladelser, adgang til miljøtekniske data, genbrug af stamdata og standardisering af data på tværs af myndigheder.
Hensigtsmæssige løsninger på ovenstående udfordringer vil i første omgang blive
analyseret i en forundersøgelse med fokus på potentialet for effektiviseringer og
sammenhæng til virksomheders øvrige brede kontakt til kommuner og stat. Forundersøgelsen kan blive rettet mod følgende områder: Miljøgodkendelser, vejledninger og tilsyn til industrivirksomheder og husdyrbrug, grønne regnskaber og
indrapporteringer fra virksomheder, transportører og affaldsbehandlere. Det konkrete fokus afklares som første led i forundersøgelsen.
Den foreslåede forundersøgelse forventes afsluttet ultimo 2011.
Ansvaret for udarbejdelse af forundersøgelsen placeres i en fælles arbejdsgruppe.
Styring og opfølgning foregår i overensstemmelse med øvrige fælles governancebeslutninger på miljøområdet, sådan som det aftales i forbindelse med digitaliseringsstrategien.
Forundersøgelsen kan belyse, hvordan de fælles offentlige principper for digitale
løsninger kan anvendes på dette område for eksempel at digitale løsninger gennemsigtighed og effektivisering i den offentlige administration samt at datasamarbejde sker på en ensartet og standardiseret måde via genbrug af data med videre
Forundersøgelsen vil blandt andet skulle afdække muligheder og omkostninger
på følgende områder:
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En vurdering af hvordan der mest hensigtsmæssigt arbejdes med digitalisering, for de opgaver der har miljøadministrationen på tværs af stat og kommuner.
Afveje muligheder for udvikling af digitale administrationssystemer.
Datasamarbejde for at etablerer ensartede og standardiserede data på udvalgte områder og principper for udveksling og udnyttelse/genbrug af
sagsbehandlingsrelevant information, herunder muligheder for fælles datamodel i forhold til tilsyn og godkendelser (tilladelser).
Omlægning, modernisering, samordning af eksisterende digitale løsninger.
Ensartet tilgang til al vejledningsmateriale og en webservice, Wiki eller
FAQ til distribution heraf og om det for eksempel kan ske via en administrationsportal.
Afrapportering af tilsyn på en standardiseret form for alle områder.

Økonomi

Forundersøgelsen afholdes indenfor eksisterende økonomiske rammer via Miljøministeriet / Miljøstyrelsens virksomhedsordning.

