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11.3. Principper for digitaliseringsklar
lovgivning
Målsætning

Når der laves ny lovgivning på et fagområde, skal mulighederne for digitalisering
være tænkt ind fra starten. Det gælder for eksempel fuld digital kommunikation,
genbrug af data og anvendelse af den fælles digitale infrastruktur. Derfor opstilles
principper for den digitaliseringsklare lovgivning, som kan anvendes i det
lovforberedende arbejde.
Beskrivelse af initiativ

De juridiske rammer er væsentlige for, at de digitale muligheder kan udnyttes og
potentialet for effektiviseringer og besparelser kan realiseres.
Mulighederne for at digitalisere myndigheds- og serviceopgaver er blevet
forstørret markant de sidste ti år. Samtidig påvirkes digitaliseringen i stigende grad
af for eksempel lovgivning som persondataloven og ved aftaler internt i den
offentlige sektor som for eksempel brug af infrastruktur som NemLog-in, aftale
om åbne standarder, eDag3-krav samt nye rammebetingelser som for eksempel
obligatorisk digital kommunikation og brug af grunddata.
Derfor skal det gøres nemmere for ministerierne at udarbejde lovforslag, der er i
overensstemmelse med gældende lovgivning, retningslinjer og aftaler om
digitalisering i den offentlige sektor. Det er procesøkonomisk og det giver en
bedre opfyldelse af de fastlagte regler for digitalisering – og dermed forventeligt
også en større realisering af digitaliseringspotentialet.
Der skabes et overblik over de regler med videre, der er relevante ved
udarbejdelse af digitaliseringsklar lovgivning. Disse samles i en række principper,
tjeklister eller lignende, der kan benyttes af ministerierne i det lovforberedende
arbejde.
I forlængelse af dette arbejde kan det overvejes, om der er behov for yderligere
tiltag som for eksempel udarbejdelse af skabeloner for regulering af udvalgte
elementer eller andet, der kan reducere procesomkostninger og forbedre
lovkvaliteten.
Økonomi

Der er ikke særskilt finansiering til initiativer, som gennemføres som led i initiativ
1.2 Alle borgere betjener sig selv på nettet.
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Organisering
Der nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe bestående af de relevante
ministerier, KL og Danske Regioner. Arbejdsgruppens arbejde koordineres med
aktiviteterne i de tre implementeringsprogrammer.

