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HVAD ER DIGITALISERINGKLAR LOVGIVNING?

 Digitaliseringsklar lovgivning har til formål at skabe de 
rette lovgivningsmæssige rammer for at levere 
god, digital offentlig service under hensynstagen til 
datasikkerhed og retssikkerhed.

 Indsatsen skal understøtte så simpel og klar lovgivning 
som muligt. Indsatsen skal derfor modarbejde unødig 
kompleks lovgivning, som indeholder mange undtagelser 
og inkonsistent brug af begreber.

 Indsatsen har rod i den politiske aftale fra 2018, 
som gør det obligatorisk at beskrive offentlige 
implementeringskonsekvenser i ny lovgivning. 

 For at understøtte indsatsen blev sekretariatet 
for digitaliseringsklar lovgivning oprettet.

https://digst.dk/media/19923/politisk-aftale-digitaliseringsklar-lovgivning.pdf
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HVILKE KRAV STILLES TIL NY LOVGIVNING?

Implementeringskonsekvenser

Når nye initiativer skal behandles politisk, skal 
beslutningstagerne have mulighed for at være på forkant 
med de forventede konsekvenser af lovforslaget. 

Lovforslagets implementeringskonsekvenser vurderes på 
fire parametre:

Principper for digitaliseringsklar lovgivning

Principperne for digitaliseringsklar lovgivning er med til 
at sikre, at reglerne i ny lovgivning understøtter digitale 
løsningers ibrugtagning på en tryg og sikker vis.

Der er syv principper for digitaliseringsklar lovgivning:

Enkle og klare 
regler

Digital kommunikation Muliggør automatisk 
sagsbehandling

Data og begreber 
genbruges på tværs

Tryg og sikker 
datahåndtering

Anvendelse af offentlig 
infrastruktur

Forebygger snyd 
og fejl

It-understøttelse, 
it-styring og risiko

Organisatoriske
forhold

Databeskyttelse Betydning for 
borgerne



4

HVOR I LOVPROCESSEN SKAL LOVGIVNING 
VÆRE DIGITALISERINGSKLAR?

Regeringsbeslutninger: Allerede når kommende 
lovinitiativer forelægges regeringen (KU/ØU) er 
det obligatorisk at have foretaget en vurdering 
af implementeringskonsekvenserne.

Politiske aftaler bør følge principperne for 
digitaliseringsklar lovgivning.

Lovprogrambidrag: I lovskabelonen skal 
ministerierne beskrive, hvorvidt der forventes 
at være implementeringskonsekvenser 
forbundet med det enkelte lovforslag. Lovforslag 
med implementeringskonsekvenser sendes i 
præhøring hos sekretariatet senest 6 uger før 
offentlig høring.

Lovforslag: Det er obligatorisk at bekrive 
lovforslagets offentlige implementerings-
konsekvenser samt indarbejde principperne for 
digitaliseringsklar lovgivning i lovforslagets 
almindelige bemærkninger.

Bekendtgørelser skal også overholde 
principperne for digitaliseringsklar lovgivning, 
men skal som udgangspunkt ikke screenes af 
sekretariatet.
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HVOR KAN MAN FINDE HJÆLP OG VEJLEDNING?

I arbejdet med at gøre lovgivningen digitaliseringsklar 
findes der forskellige muligheder for vejledning, som nemt 
kan tilgås via vores hjemmeside, digst.dk/dkl.

Vejledningsdokumenter

 Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning

 Lovkvalitetsvejledningens afsnit 4.2

Værktøjer 

 Eksempler på digitaliseringsklar lovgivning

 Skema til vurdering af implementeringskonsekvenser

Løbende vejledning og sparring fra sekretariatet

 Kontaktoplysninger på sekretariatet

1

2

3

https://digst.dk/forenkling/digitaliseringsklar-lovgivning/sekretariat-for-digitaliseringsklar-lovgivning/medarbejdere-i-sekretariatet/
https://digst.dk/media/20161/vejledning-digitaliseringsklar-lovgivning-juli-2018_publikation.pdf
https://lovkvalitet.dk/lovkvalitetsvejledningen/saerlige-emner/4-2-digitaliseringsklar-lovgivning/
https://digst.dk/digital-transformation/digitaliseringsklar-lovgivning/vejledning/eksempler-paa-digitaliseringsklare-lovforslag/
https://digst.dk/digital-transformation/digitaliseringsklar-lovgivning/vejledning/vaerktoejer/
https://digst.dk/digital-transformation/digitaliseringsklar-lovgivning/sekretariatet-for-digitaliseringsklar-lovgivning/
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