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Indlægget gennemgår en række forvaltningsretlige og persondataretlige problemstillinger 
ved indførelsen af digital forvaltning. Det søges påvist, at adgang til digital kommunikation, 
herunder gennem selvbetjeningssystemer, kan være til store glæde for ressourcestærke borgere, 
men at der er retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved tvungen overgang til digital 
kommunikation. Der argumenteres for, at ønsket om øget automatiseret afgørelsesvirksomhed 
må forventes at påvirke på den måde, hvorpå vi udformer offentligretlig lovgivning, ligesom der 
peges på den ændrede rolle for prøvelsesinstanserne, som automatiserede afgørelser medfører. 
Der advares imod en alt for håndfast udnyttelse af informationsteknologiens muligheder for 
at etablere fælles informationssystemer for forskellige myndigheder med genbrug af data, der 
er blevet indsamlet i andre sammenhænge. Endelig søges det påvist, at overgang til digital 
sagsbehandling undertiden indebærer, at forvaltningspersonellet overser selv grundlæggende 
forvaltningsretlige krav til sagsbehandlingen.

1. Indledning

Offentlige myndigheders virksomhed bliver i disse år stadigt mere digitaliseret og 
automatiseret. Denne udvikling aktualiserer en lang række grundlæggende forvaltningsretlige 
og persondataretlige spørgsmål. I dette indlæg vil jeg fremlægge seks teser for, hvordan 
digital forvaltning påvirker borgernes retssikkerhed samt den service, de får af den offentlige 
forvaltning. De seks teser leder alle hen til én overordnet påstand, nemlig at det er essentielt, 
at juriststanden ikke overlader udviklingen til dataloger og økonomer, men aktivt medvirker 
til at styre udviklingen af den digitale forvaltning i en retning, der sikrer den fortsatte respekt 
for grundlæggende retssikkerhedsgarantier. Afgørende for den juridiske kvalitet af digital 
forvaltning er nemlig som oftest ikke de grænser, som nødvendigvis sættes af, at en afgørelse 
helt eller delvist træffes maskinelt, men derimod udformningen af den enkelte digitale løsning. 
Det er i den forbindelse essentielt for den digitale forvaltnings succes ud fra et borgerperspektiv, 
at systemerne først introduceres, når de lever op til de krav og forventninger, som vi har til 
kvaliteten af den offentlige forvaltning.

 Retsområdet digital forvaltning er både i rivende udvikling og særdeles praktisk 
relevant. Det er der da heller ingen tvivl om, at digital forvaltning kan give borgerne en 
lang række fordele i form af bl.a. mere service og forenklet adgang til eksisterende tilbud. 
Eksempelvis kan digital kommunikation med borgerne forbedre servicetilbud i relation til 
områder som telemedicin og undervisning af fjerntboende studerende ved brug af Skype og 
lignende systemer. Endvidere giver digital forvaltning mulighed for at give borgerne hurtigere 
afgørelse af deres sager, ligesom de lettere vil kunne få aktindsigtsadgang. 

 Forvaltningens bestræbelser på at digitalisere er dog ikke udelukkende drevet 
af et ønske om at forbedre deres service over for borgerne, men præges – i hvert fald i 
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Danmark – lige så meget af et ønske om at effektivisere den offentlige forvaltning og reducere 
omkostningerne ved denne. Således er det i Danmark målet, at digitalisering årligt skal kunne 
frigøre ca. 3 milliarder Dkr. Dette mål skal ses i sammenhæng med, at det offentlige i Danmark 
bruger ca. 18 milliarder Dkr. om året på IT-projekter.1 Som det vil fremgå, er dette dobbelte 
formål med digitaliseringen nok en del af forklaringen på nogle af de retssikkerhedsmæssige 
problemstillinger, som digitaliseringen af forvaltningen fremkalder.

 Fremstillingen er opdelt i otte dele og starter, under pkt. 2, med at behandle de 
retssikkerhedsmæssige implikationer af overgangen fra papirbaseret kommunikation til 
digital kommunikation. Dernæst følger en diskussion af digitale selvbetjeningssystemer og 
de fordele og ulemper, som er forbundet hermed, jf. pkt. 3. I forlængelse heraf behandler jeg 
under pkt. 4 spørgsmålet om, i hvilket omfang det kan overlades til en computer at træffe 
forvaltningsafgørelser over for borgerne, og hvilken betydning digital afgørelsesvirksomhed 
må forventes at få for den måde, hvorpå vi udformer offentligretlig lovgivning. Pkt. 5 diskuterer 
muligheden for at lade en parts sagsbehandlingsrettigheder blive afgjort og behandlet digitalt, 
mens pkt. 6 gennemgår de visioner og retssikkerhedsmæssige risici, der er forbundet med en 
udnyttelse af informationsteknologiens særlige adgang til at genbruge allerede indsamlet data 
i andre sammenhænge og til at etablere tværgående dataadgang mellem myndighederne. Pkt. 7 
behandler spørgsmål vedrørende tilsyns- og ankeorganers virksomhed. Endelig fremsætter jeg i 
pkt. 8 den tese, at overgang til digital sagsbehandling ofte indebærer, at forvaltningspersonellet 
overser selv grundlæggende forvaltningsretlige krav til sagsbehandlingen.

2. Digital kommunikation

Det synes at være et fællesnordisk princip, at borgerne i mangel af modstående lovgivning 
har ret til at kommunikere digitalt med forvaltningen.2 Omvendt kræver det lovhjemmel at 
pålægge borgerne at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder.3 

 Myndighederne bruger store udgifter på porto. Eksempelvis er de årlige danske 
omkostninger herved ca. 800 mio. Dkr. Staterne har derfor en naturligvis interesse i at 
tilskynde borgerne til at kommunikere digitalt med forvaltningen, og det er da også en del 
af de fleste regeringers digitaliseringsstrategier, at digital kommunikation skal være den 
praktiske hovedregel. Dette sker bl.a. ved at opbygge systemer, hvor borger og virksomheder 

1  Effektiviseringsgevinster ved indførelsen af digital forvaltning vil ofte forudsætte, at myndighederne samtidig ændrer de 
bagvedliggende arbejdsprocesser. Udviklingen af digital forvaltning er derfor ikke kun en IT-opgave, men lige så meget 
en strategisk og organisationsmæssig opgave. I hvert fald i en overgangsperiode kan effektiviseringsgevinster blive 
opslugt af behov for ekstra forvaltningspersonel til at vejlede borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt. Endvidere 
viser erfaringerne fra en række offentlige digitale systemer, at mulighederne for effektivisering er store, men at der også 
er betydelige faldgruber. I Danmark fik den digitale tinglysning fik en hård start, men må i dag anses for en succes med 
stor effektivitet og borgervenlighed. Sidste år led den danske regerings lovforslag om e-valg skibbrud i Folketinget på 
grund af manglende tillid til systemets sikkerhed, ligesom det danske politis planlagte edb-system Polsag blev opgivet, 
efter at man havde brugt over en halv milliard Dkr på at søge det udviklet.

2  Der kan dog være situationer, hvor der kræves en særlig sikkerhed for, at afsenderen af en meddelelse er den person, 
som vedkommende udgiver sig for. I sådanne tilfælde må forvaltningen i fornødent omfang sikre sig afsenderens rette 
identitet f.eks. ved at anmode om, at henvendelsen underskrives, det være sig manuelt eller via betryggende digital 
signatur. Endvidere indeholder særlovgivningen et stort antal bestemmelser om, at henvendelser til eller fra forvaltnin-
gen skal opfylde bestemte formkrav. Der kan eksempelvis være tale om krav om anvendelse af særlige blanketter eller 
ansøgningsskemaer eller krav om skriftlighed, underskrift mv. Med henblik på at fjerne de hindringer for digital kom-
munikation, som sådanne bestemmelser utilsigtet kan have, har bl.a. Norge og Danmark indsat bestemmelser i deres 
respektive forvaltningslove, jf. den norske forvaltningslovs § 15 a og den danske forvaltningslovs §§ 32 a og 32 b.

3  Se fsva dansk ret FOB 2009-20-2.
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får en digital postkasse, og hvor kommunikation med det offentlige samles. I Norge er det 
vurderingen, at den samfundsøkonomiske gevinst ved etablering og brug af sådanne digitale 
postkasser over 10 år vil være på mindst 2,5 milliarder Nkr.4

 I forhold til mange navnlig yngre borgere er der for så vidt ikke behov for noget 
offentligt pres. I Danmark var i 2011 over en million borgere tilmeldt en frivillig fællesoffentlig 
digital postløsning, og af disse havde ca. 750.000 sagt ja til at modtage post digitalt fra 
offentlige myndigheder. Samtidig havde små tre millioner borgere aktiveret NemID – der er en 
digital signatur, der fungerer som et fælles log-in til både den offentlige og den private sektor 
– til anvendelse på offentlige tjenester. Nogenlunde forholdsmæssigt tilsvarende tal genfindes 
i de øvrige nordiske lande.

 For personer, der ikke er vant til at anvende computere, kan tanken om digital 
kommunikation imidlertid være ganske skræmmende. Eksempelvis viser tal fra Danmarks 
Statistik, at hver anden dansker over 75 år aldrig har været på internettet.

 På den baggrund har man i de fleste nordiske lande hidtil veget tilbage fra mere 
generelt at tvinge private borgere til digital kommunikation. Den nyligt indsatte § 15 a i 
den norske forvaltningslov er i den forbindelse illustrativ. Bestemmelsen tilsigter at styrke 
forvaltningens adgang til at kommunikere elektronisk gennem en ophævelse af dagens krav 
om først at indhente et samtykke hertil fra den berørte. Det fastsættes imidlertid samtidig, at 
privatpersoner fortsat frit kan afvise elektronisk kommunikation og i stedet kræve at modtage 
traditionel post fra forvaltningen. 

 Det samme frivillighedsprincip prægede indtil for få år siden dansk ret. Eksempelvis 
blev det i en betænkning om e-signatur og formkrav i lovgivningen fra 2000 anført, at en 
lovmæssig pligt til at pålægge borgere at modtage meddelelser digitalt ville give anledning 
betydelige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder.5 Udviklingen er imidlertid gået hurtigt i 
Danmark, og i den nuværende Thorning-regerings regeringsgrundlag – ”Et Danmark, der står 
sammen” – sætter regeringen sig det mål, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder 
og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015. I forlængelse heraf anføres det i 
den danske fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011–15, at borgerne ikke skal 

”spilde deres tid på at udfylde papirblanketter på det lokale kommunekontor. Og skattekronerne 
skal ikke bruges på porto og papirflytteri, når vi har digitale løsninger, der kan løse opgaverne 
mere effektivt. Ansøgninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation med det 
offentlige skal derfor som udgangspunkt alene foregå digitalt for både borgere og virksomheder. 
… Som hovedregel skal det være obligatorisk at bruge nettet til at ordne sine ærinder med det 
offentlige. … Papirblanketter og formularer skal udfases sådan, at alle borgerne betjener sig selv 
på nettet, og alle borgere skal have en digital postkasse, hvor de fra 2014 kan modtage alle breve 
fra de offentlige myndigheder. … Frem mod 2015 forventes det, at op mod 80 pct. af alle breve 
til borgerne, der kan afsendes digitalt fra de offentlige myndigheder, også bliver det. Tilsvarende 
forventes det, at de offentlige myndigheder i 2015 modtager op mod 80 pct. af alle ansøgninger 
og anmeldelser fra borgerne digitalt. Det vil frem mod 2015 betyde en milliardbesparelse på 
administration i hele den offentlige sektor.”6

Hermed er grunden lagt til en radikal omvæltning i den måde, hvorpå det offentlige møder 

4  Prop 116 L (2012-13) om ændringer i forvaltningsloven, s. 10. 
5  Betænkning 1400/2000, s. 154.
6  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15, s. 3, 5 og 14.
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danskerne. Til gennemførelse af målsætningen vedtog lovgivningsmagten sidste år lov om 
Offentlig Digital Post. Efter denne lov skal ikke blot juridiske enheder, men også fysiske 
personer, der er 15 år eller derover, tilsluttes Offentlig Digital Post. Tilslutningen til 
Offentlig Digital Post indebærer, at offentlige myndigheder kan anvende Offentlig Digital 
Post til kommunikation med borgere og virksomheder. Ved kommunikation forstås i denne 
sammenhæng afsendelse af alle dokumenter og meddelelser m.v., herunder afgørelser. Denne 
adgang for det offentlige til at holde sig til den digitale postløsning gælder, uanset om den 
offentlige myndighed reagerer på en henvendelse modtaget som papirpost, og uanset om 
borgeren udtrykkeligt har anmodet om, at svaret sendes som papirpost. 

 Den danske lovgivningsmagt hævder at have taget tilstrækkelig hensyn til 
borgere, der ikke er edb-kyndige. Der er nemlig muligt at blive undtaget fra ordningen 
om digital post, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder” for almindelige borgere 
og ”ganske særlige omstændigheder” for så vidt angår erhvervsmæssige aktiviteter. Efter 
lovforarbejderne sigtes der til tilfælde, hvor borgeren ikke har adgang til en computer, har 
kognitiv funktionsnedsættelse, har fysisk funktionsnedsættelse eller har sproglige barrierer. Det 
fremhæves samtidig, at myndighedernes almindelige vejledningspligt tillige gælder i forhold 
til digital kommunikation. Hvor den relevante lovgivning indfører en obligatorisk digital 
selvbetjeningsløsning, omfatter vejledningspligten således også information om anvendelsen 
af den pågældende selvbetjeningsløsning. 

 Ikke desto mindre mener jeg nok, at man kan fremlægge den første tese: at tvungen 
overgang til digital kommunikation risikerer at inddele borgerne i a- og b-hold. Jeg minder 
i den forbindelse om, at det synes almindeligt anerkendt, at anvendelsen af digitale løsninger 
hænger nært sammen med sociale faktorer. Vigtigst er formentlig alder, men også uddannelse 
og brug af nettet hænger sammen, ligesom det samme gælder i forhold til årsindkomst og 
integration på arbejdsmarkedet.7 

3. Selvbetjeningssystemer

Sideløbende med mere eller mindre håndfaste incitamenter til anvendelse af digital 
kommunikation etablerer forvaltningsmyndighederne i stigende grad selvbetjeningssystemer, 
hvor borgeren i forbindelse med ansøgninger eller indberetninger på en hjemmeside indtaster 
store dele af sagsoplysningsmaterialet og herefter får besked om resultatet af den konkrete 
sag via det digitale system. I vidt omfang konstrueres selvbetjeningsløsningerne således, at 
borgerne og virksomhederne kun skal forholde sig til et enkelt kontaktpunkt, uanset hvilken 
myndighed der er kompetent i den pågældende sag.8 Bag denne flade vil myndighederne skulle 
samarbejde.  

 Sådanne digitale selvbetjeningsløsninger kan – afhængigt af omkostningerne ved 
at etablere det digitale system – bevirke betydelige besparelser. Eksempelvis viser danske 
beregninger, at en anmeldelse af flytning er op til 30 gange dyrere, når borgeren møder op 
personligt ved forvaltningen, end når vedkommende betjener sig selv på nettet. 

7  Se f.eks. den norske stortingsmelding Meld. St. 23 (2012-13), Digital agenda for Norge, s. 16 ff. Det er selvsagt et 
yderligere problem, hvis myndighederne ikke selv har faste rutiner med at benytte digital post, og borgerne derfor ikke 
kan regne med, at kommunikationsvejen nu kun er den digitale postkasse. En undersøgelse fra 2013 viste, at næsten tre 
år efter indførelsen af den digitale postkasse svarede godt 80 % af 122 danske statslige institutioner ikke på digital post, 
jf. Jesper Bull Berger og Kim Normann Andersen, Working Paper: Digital kommunikation med den offentlige sektor.

8  I Danmark er kontaktpunktet for privatpersoner ”Min Side” under ”Borger.dk” og for virksomheder ”Virk.dk”. 
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 Digitale selvbetjeningsløsninger kan også give borgerne væsentlige fordele, f.eks. 
ved at gøre sagsbehandlingen mere transparent gennem en mulighed for at følge sagen og 
få nem digital adgang til en sags dokumenter. Samtidig muliggøres den såkaldte 24-timers 
forvaltning, hvor borgerne over nettet kan ordne deres mellemværender med det offentlige 
på det tidspunkt, hvor det passer dem, og således ikke kun indenfor almindelig kontortid. De 
digitale selvbetjeningsløsninger kan dermed være en stor hjælp for såkaldt ressourcestærke 
borgere, der er vant til at betjene computere og nok skal klare sig, når blot de får tilstrækkelig 
med information. Og de kan understøtte ønsker om, at borgerne skal være aktive og selvhjulpne 
deltagere i behandlingen af sager vedrørende dem selv. Men som allerede nævnt kan de 
også – i hvert fald i en generation eller to endnu – virke afskrækkende, nedværdigende og 
fremmedgørende for andre dele af befolkningen. Det er i den forbindelse sigende, at danske tal 
peger på, at lidt over halvdelen af alle de ansøgninger, som borgerne har søgt at indgive digitalt, 
ikke blev gennemført.9 

 Igen opstår der således et grundlæggende spørgsmål om afvejning mellem 
systemhensyn og hensynet til den enkelte borgers valgfrihed og retssikkerhed i bredere 
forstand, såfremt sådanne systemer ikke blot tilbydes som en valgmulighed, men bliver den 
eneste mulige adgang til forvaltningen og de pågældende ydelser. Det gælder i særdeleshed, 
hvis den digitale selvbetjeningsløsning ikke i tilstrækkelig grad har en borgervenlig brugerflade. 

 Hvor de øvrige nordiske lande i højere grad på dette punkt synes at prioritere 
borgernes frie valg højt, er det i Danmark hensigten, at det for ”alle borgere, der kan”, trinvist 
skal gøres obligatorisk at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.10 Således 
indfører et stort antal lovbestemmelser fra 2012 og 2013 – og en række annoncerede yderligere 
fremtidige lovændringer i 2014 og 2015 – obligatorisk digital selvbetjening for borgerne i 
relation til så forskellige sagstyper som f.eks. indskrivning i folkeskole, våbentilladelser, 
ansøgning om sociale ydelser, ansøgning om begravelseshjælp, ansøgning om hjælpemidler, 
anmeldelse af forekomst af rotter og anmeldelse af cykeltyveri. Mange af ydelserne angår 
ydelser, der er målrettet til ældre såsom alderdomspension. Det præciseres i forarbejderne til 
de relevante love, at de berørte myndigheder vil kunne afvise ansøgninger m.v., hvis de ikke 
indgives digitalt. Igen er det min tese, at denne tvungne overgang til digital kommunikation 
risikerer at inddele borgerne i a- og b-hold.

4. Digital afgørelsesvirksomhed

4.1 I hvilket omfang kan det overlades til en computer af træffe 
forvaltningsafgørelser over for borgerne? 

Jeg vil nu vende mig mod forvaltningens anvendelse af automatiserede sagsbehandlingssystemer, 
hvor computere helt eller delvist træffer forvaltningsafgørelser. Sådanne systemer kan 
dels gøre sagsbehandlingen billigere og hurtigere, dels åbne op for, at de ovennævnte 
selvbetjeningssystemer gøres fuldautomatiske og ikke blot udgør en kommunikationsform 
mellem borgeren og en fysisk sagsbehandler. Endelig kan digitalisering af visse former for 
afgørelsestyper øge sandsynligheden for korrekte og ensartede afgørelser.

9  Berlingske Tidende den 15. januar 2014 med henvisning til tal fra ”Borger.dk”.
10  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15, s. 15.
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Allerede i dag er systemerne udbredte. Det måske vigtigste eksempel er skatteligningen. 
I hvert fald de danske ambitioner er betydelige, og det fremhæves udtrykkeligt i den danske 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at store dele af forvaltningens afgørelsesvirksomhed 
skal automatiseres.11 

 Efter art. 15 i direktiv 95/46 om behandling af personoplysninger kan en part i 
visse tilfælde blokere for, at en afgørelse, der angår den pågældendes personlige forhold, 
udelukkende træffes på grundlag af elektronisk databehandling. Men bortset herfra er 
forvaltningsretten teknologineutral. Der eksisterer således ikke et selvstændigt hjemmelskrav 
for, at en beslutning kan træffes alene af en maskine.

 Det er imidlertid en grundlæggende teknisk forudsætning for, at en maskine kan 
træffe en afgørelse, at de relevante fakta og retsregler kan sættes på en matematisk formel. 
Derimod vil maskiner ikke selv kunne træffe afgørelser i det omfang, retsreglen forudsætter et 
individuelt skøn. Her vil computere kun kunne forestå sagsbehandlingen, hvis man på forhånd 
kan udfinde alle relevante kriterier og tildele dem en fast vægt i den i princippet konkrete 
afvejning. Hvor der ikke allerede er udviklet en fast praksis for skønsudøvelsen, vil dette 
ofte ikke være muligt. I andre tilfælde kan en grundig kortlægning af allerede eksisterende 
administrativ praksis måske vise, at denne har (lovligt) har udkrystalliseret sig i en række 
afskærings- og prioriteringsregler, som et computerprogram kan forvalte enten fuldstændigt 
eller dog i form af en arbejdsbesparende understøttende funktion i forhold til dele af afgørelsens 
retsfaktum eller retsfølge.

 Det er imidlertid ikke nemt at forudse enhver retssituation, som en given regel 
kan give anledning til, og foruddiskontere den korrekte afgørelse heraf, før de enkelte sager 
kommer på myndighedens bord. Computerprogrammer vil derfor have svært ved at iagttage 
forvaltningsretlige krav om, at også usædvanlige omstændigheder, som en borger påberåber 
sig, vil kunne have karakter af et pligtmæssigt hensyn, ligesom de generelt vil være mindre 
velegnede til at træffe afgørelser på områder, der fordrer svære bevisvurderinger.12 På 
tilsvarende måde må digitale afgørelsessystemer give op, i det omfang en bestemmelse fordrer 
en individualiseret proportionalitetsafvejning. 

 De tekniske begrænsninger går videre end til det forvaltningsretlige skøn. Også 
retlige standarder og vage begreber som f.eks. ”bygning” og gradbøjninger som ”væsentlig” 
kan give anledning til vanskeligheder. Ofte vil en vis vaghed være tilsigtet i regeludformningen. 
Med edb-baserede afgørelser må vagheden imidlertid fjernes, og edb-koden får dermed 
karakter af en slags cirkulære om, hvordan loven skal fortolkes. Undertiden vil dette vanskeligt 
kunne forenes med traditionel juridisk metode. En person kan tage stilling til, om en container, 
der anvendes til beboelse, udgør bebyggelse i planlovgivningens forstand. Og hun kan nå 
frem til, at dette ud fra formålsbetragtninger og analogislutninger vil kunne være tilfældet, jf. 
UfR 1993.547 V. Hvordan klarer en computer en sådan opgave? Undertiden vil programmet 
kunne opbygges således, at computeren i denne type tilfælde overgiver sagen til en fysisk 
sagsbehandler til videre behandling. Andre gange vil der formentlig blive udstedt en forkert 
afgørelse. 

11  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011–15, s. 28.
12  Se herom også nedenfor under pkt. 5 i forhold til officialmaksimen.
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4.2 Indflydelse på lovgivningens nærmere udformning

For at kunne automatisere afgørelsesvirksomhed må retsreglen skæres til og gøres entydig 
og firkantet, således at den sproglige og den matematisk binære logik flugter. Lokalisering af 
elementer i en retsregel, som kan udgøre en barriere for digitale afgørelsessystemer, må derfor 
ske tidligt i processen. Allerede i forbindelse med udformningen af forvaltningsretlige regler 
er der behov for at tage stilling til, om lovgivningen på et givent retsområde kan udformes 
således, at den egner sig til fuldt digitale afgørelser, eller om man vil lade sig nøje med enten 
manuel sagsbehandling eller en digitalt understøttet sagsbehandling, hvor maskinen alene 
foretager praktiske funktioner i sagsbehandlingen, og hvor en fysisk sagsbehandler fortsat er 
den reelle beslutningstager, herunder på baggrund af input fra computerprogrammet.

 Spørgsmålet er derfor, om de effektiviseringsgevinster i økonomisk forstand, 
der kan være forbundet med at gøre afgørelsesvirksomheden automatiseret, vil påvirke den 
nærmere udformning af de kommende års lovgivning. Det er i den forbindelse et grundlæggende 
retspolitisk valg, om det er ønskeligt på det enkelte sagsområde at forenkle regelgrundlaget så 
meget, at det er egnet til automatisering, eller om ønsket om individualisering i retsanvendelsen 
vejes tungere.

 I den danske fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011–15 peges udtrykkeligt på 
digitaliseringens indflydelse på lovteknikken. Det udtales således, at det er ”vigtigt at føre 
lovgivningen ajour på relevante områder, så myndighederne ikke forhindres i at udnytte it som 
et helt naturligt arbejdsredskab i hverdagen”. Dette indebærer bl.a., at der skal gøres en indsats 
for at tilpasse lovgivningen, at således ”reguleringen af et område er egnet til automatiseret 
sagsbehandling”.13 Det er på den baggrund min anden tese: at ønsket om at digitalisere 
afgørelsesvirksomhed vil påvirke udformningen af den offentligretlige lovgivning væk fra 
skønsprægede hjemmelsbestemmelser i retning af mere præcise og mindre fleksible retsregler. 

Som eksempel på denne udvikling kan nævnes de danske regler om patienters ret til 
at se deres egen sygejournal. Tidligere – da aktindsigtsadgangen blev givet på papir efter en 
manuel sagsgennemgang ved en fysisk sagsbehandler – kunne retten til aktindsigt begrænses, 
i det omfang patientens interesse i at blev gjort bekendt med oplysningerne fandtes at burde 
vige for afgørende hensyn til bl.a. den pågældende selv. Denne begrænsning havde i sagens 
natur undtagelsens karakter. Men den blev brugt regelmæssigt bl.a. i tilfælde, hvor en patient 
var skizofren, og det blev skønnet, at patientens psykiske tilstand ville blive forværret, 
og behandlingsforløbet skadet, hvis vedkommende fik kendskab til alle oplysninger i 
patientjournalen. I forbindelse med, at Danmark overgik til et system, hvor borgerne får digital 
adgang over nettet til deres egne patientoplysninger, blev den nævnte begrænsning imidlertid 
ophævet, idet det ikke var praktisk muligt at indføre et system med elektronisk indsigt samtidig 
med, at man opretholdt skønsmæssige begrænsninger heri. Et system med digital adgang til 
ens egne patientoplysninger er af flere grunde en stor gevinst for langt de fleste borgere. Men 
det synes uhensigtsmæssigt og illustrativt for digitaliseringens indflydelse på lovgivningen, at 
velbegrundede særordninger, der forudsætter individuelle løsninger efter et konkret skøn, må 
afskaffes for at gøre det muligt at indføre automatiserede løsninger. 

 For at tilfredsstille politikernes effektiviseringsønsker må fremtidens lovteknikere 
lære at formulere retsregler, der kan udtrykkes i matematiske formler. Samtidig må vi jurister 
vænne os til at udforme lovgivning i samarbejde med it-eksperter. Enhver, der har set disse 

13  A.st., s. 40.
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to faggrupper arbejde sammen, ved, at der ligger store udfordringer heri. Dels er det nemt at 
forestille sig, hvordan deregulering vil blive lanceret som afbureaukratisering. Dels ses jurister 
ofte af andre professionsgrupper som bagstræberiske og kæmpende for ubegrundede barrierer 
for fremskridt og realisering af de ønskede it-løsninger. 

 Hidtil har det kun i begrænset omfang været jurister, der har drevet udviklingen af 
e-forvaltningen. I stedet har dataloger fået en fremtrædende plads i designet af de programkoder, 
der én gang for alle vil afgøre en lang række sager. Overgangen til automatiserede afgørelser vil 
således kunne indebære en reduktion af juristernes indflydelse i de besluttende myndigheder, 
herunder i forhold til indholdet af konkrete forvaltningsakter. 

5. Digitalisering og forvaltningsproces

Automatiseret sagsbehandling giver kun de fulde effektiviseringsmuligheder, hvis ikke blot 
selve den materielle afgørelse, men også sagsbehandlingskravene kan udføres elektronisk. 
En række sagsbehandlingskrav er imidlertid ikke helt så nemme at udføre uden menneskelig 
involvering. Og hvor dette er tilfældet, kan man vanskeligt indfri de gevinster, der forudses ved 
en overgang til fuldstændigt automatiseret afgørelsesvirksomhed.14

 Det er næppe det store problem, at reglerne om partsaktindsigt – og det i disse 
regler indeholdte krav om konkrete skadesvurderinger – vanskeligt kan overlades helt til en 
maskine. Afgørelser herom er jo selvstændige sager og kan for så vidt nemt udskilles. Der er 
større problemer forbundet med partshøringsreglerne. Afhængigt af retsområdet vil det være 
muligt at lave et program, der kan identificere oplysninger, der er til ugunst for parten, og høre 
denne over oplysningerne. Til gengæld er det straks sværere for en maskine at forholde sig 
til partens høringssvar. Her må sagen nok ofte overlades til manuel behandling. Det samme 
gælder i forhold til partsudtalelser på partens eget initiativ. 

 For så vidt angår begrundelsesreglerne tillader i hvert fald dansk ret i betydelig grad 
standardbegrundelser. Og da den materielle afgørelse som nævnt alene kan træffes automatisk, 
i det omfang sagen ikke kræver et individuelt skøn, vil behovet for at redegøre for de anvendte 
kriterier næppe volde problemer. Derimod kan et krav om, at forvaltningen skal forholde sig til 
partsanbringender, der ikke kan vinde frem, men dog ikke er ganske irrelevante, indebære, at 
visse afgørelsers begrundelser må overlades til sagsbehandlere af kød og blod. 

 Også forvaltningsmyndighedernes vejledningspligt kan undertiden have svære kår 
i den digitale verden. På den ene side kan digitale selvbetjeningssystemer i betydelig grad 
bistå borgeren. På den anden side forudsætter de fleste digitale selvbetjeningssystemer nok, 
at borgeren selv kender diagnosen på vedkommendes eget problem og f.eks. ved, hvilken 
offentlig ydelse som vedkommende har mulighed for at ansøge om. Endvidere er der i praksis 
eksempler på, at vejledningspligten er blevet overtrådt i tilfælde, hvor en borger ikke har 
udfyldt et elektronisk ansøgningsskema korrekt, og det digitale program på den baggrund 
har afslået borgerens ansøgning uden forinden at rykke for den mangelfulde eller fejlagtigt 
udfyldte information og advare om virkningen af, at de manglende oplysninger ikke indsendes. 

 For et par år siden fik nogle studerende, der havde ansøgt om optagelse på et dansk 
universitet via et elektronisk optagelsessystem, på trods af tilstrækkelige kvalifikationer afslag, 

14  Derimod er de nedenfor omtalte forhold kun sjældent til hinder for digitale sagsbehandlingssystemer, der alene under-
støtter den fysiske sagsbehandlers virksomhed. 
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fordi deres eksamensbeviser ved en fejl ikke var vedhæftet deres ansøgninger. Havde der 
været tale om manuel sagsbehandling, ville det have været et helt naturligt skridt at kontakte 
studenterne, bede dem om at indsende det manglende materiale og først, når dette ikke var 
sket, knytte processuel skadevirkning til den ufuldstændige information. På den danske 
ombudsmands foranledning er det pågældende optagelsessystem nu blevet ændret, således 
at ansøgeren adskillige gange advares om konsekvenserne af ikke at indsende den ønskede 
information.15

 Herudover rejser selvbetjeningssystemer spørgsmål i forhold til myndighedernes 
forpligtelser over for parter, der ikke forstår det sprog, som selvbetjeningsfladen er udformet 
på. 

 De største udfordringer ligger imidlertid – afhængigt af retsområdet og den konkrete 
retsregel, der skal administreres efter – i forhold til officialmaksimen. Det skyldes bl.a., at 
automatiserede afgørelsessystemer som nævnt forudsætter, at myndighederne på forhånd kan 
afgrænse abstrakt, hvilket faktum der måtte være relevant i alle fremtidige sager. Når sagen 
behandles ved automatiseret forvaltning, bliver den faktiske del af beslutningsgrundlaget ikke 
grundlag for forvaltningsorganets konkrete vurdering. I stedet forskydes sagsoplysningen til en 
generel model for det typisk forekommende, der da danner grundlag for de felter, som borgeren 
skal udfylde, og myndigheden selv supplere gennem samkøring med databaser. Anvendelsen 
af automatiserede systemer indebærer derfor en risiko for, at myndighederne ikke fanger 
tilfælde med atypiske fakta, hvor retsgrundlaget forpligter dem til at tage hensyn til forhold, 
der enten normalt ikke opstår eller normalt ikke er relevante.16 Den automatiserede forvaltning 
rejser også spørgsmål om alternativ bevisførelse. Hvor systemet ikke giver mulighed herfor, 
må det tillade og vejlede om muligheden for at tilvejebringe bevis på anden måde, herunder 
ved almindelig kommunikation med myndigheden. Fuldautomatiske afgørelsessystemer er 
derfor bedst egnede i tilfælde, hvor sagstyperne er standardiserede og ensartede, og hvor parten 
typisk ikke er uenig med myndigheden om sagsfaktum.

 Digital forvaltning rejser særlige spørgsmål i forhold til betydningen af, at 
myndighederne træffer beslutninger på grundlag af korrekte og ajourførte oplysninger. 
Kravene til bevissikkerhed er for så vidt de samme som i forhold til manuel sagsbehandling. 
De nemmere søgemuligheder ved digitale midler ændrer imidlertid den praktiske virkelighed i 
forhold til disse krav. Både den øgede cirkulation af data og den nedenfor under pkt. 6 omtalte 
ambition om, at myndighederne genbruger data i stedet for at indhente den (på ny) direkte fra 
de omhandlede borgere og virksomheder, indebærer, at der kan opstå risiko for lav datakvalitet 
ved anvendelse af forældede oplysninger og oplysninger, der ville have været udformet 
anderledes, såfremt afgiveren af oplysninger havde været opmærksom på den kontekst, som 
oplysningerne nu tænkes anvendt i. 

 I alle de nævnte tilfælde opstår der spørgsmål om, hvor perfekt man vil insistere på, 
at programmet er til at opfange atypiske situationer. Målet må naturligvis være det optimale, 
men heller ikke alle fysiske sagsbehandlere er oplært til at kunne forholde sig til enhver 
tænkelig situation. Man kan derfor stille det spørgsmål, om det vil være rimeligt at afvise 
automatiseret sagsbehandling, fordi systemet ikke kan opbygges således, at det kan fange 
situationer, som heller ikke den typiske sagsbehandler selv ville være opmærksom på. 

 Faktisk kan sandsynligheden for, at en afgørelse er truffet i overensstemmelse 
med alle relevante forvaltningsprocessuelle regler være væsentligt større i den digitale 

15  I FOB 2013-7 fandtes en myndigheds skriftlige standardvejledninger i et elektronisk konceptsystem, der gjorde det 
vanskeligt og bekosteligt at tilpasse vejledningsteksterne til den enkelte sag. Den danske ombudsmand afviste, at dette 
forhold slækkede på kravene til en korrekt og relevant vejledning tilpasset den enkelte sags konkrete omstændigheder.

16  Se herom også pkt. 4 ovenfor.
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forvaltning, idet computeren – en gang korrekt programmeret – ikke i samme omfang som 
fysiske sagsbehandlere kan overse forvaltningsretlige krav. Navnlig kan digitalt understøttede 
systemer, der bistår sagsbehandleren med mere praktiske opgaver, holder styr på sagsgangen og 
minder denne om forvaltningsprocessuelle krav formentlig i betydelig grad forbedre borgernes 
reelle procesretssikkerhed i forhold til rent manuel sagsbehandling. Sådanne systemer kan også 
– på baggrund af de oplysninger systemet besidder fra parten og eventuel samkøring med andre 
databaser – præsentere sagsbehandleren for et udkast til afgørelse og begrundelse samt guide 
sagsbehandleren til at foretage egne overvejelser i forhold til bestemte steder i udkastet.

 Jeg fremsætter på den baggrund den tredje tese: at digitale selvbetjeningsløsninger 
i en række henseender forbedrer kvaliteten af det offentliges service til borgerne, men at de 
samtidig kan rejse retssikkerhedsmæssige spørgsmål i forhold til bl.a. atypiske situationer og 
myndighedernes vejledningspligt. 

6. Datasamarbejde og kontrol

Informationsteknologien giver en hidtil uset adgang til genbrug af data, og der opstår som følge 
heraf et naturligt ønske om at udnytte denne mulighed gennem fælles informationssystemer og 
tværgående dataadgang mellem myndighederne. Et centralt fokuspunkt for digitaliseringen er 
den såkaldte silonedbrydning og de deraf følgende organisatoriske og forvaltningsprocessuelle 
ændringer. De bagvedliggende hensyn er bestemt rosværdige, nemlig håbet om, at genbrug af 
offentlige data kan give mulighed for effektivitetsbesparelser, formindske risikoen for, at der 
træffes forkerte oplysninger, styrke bekæmpelsen af misbrug af offentlige ydelser, forbedre 
muligheden for myndighedssamarbejde, udvikle informationsprodukter med offentlige data 
som kilde, lette borgernes hverdag og gøre de nationale administrationer mere gennemsigtige. 

 Bl.a. ud fra disse hensyn argumenteres der ofte i de nordiske regeringers 
digitaliseringsstrategier for, at informationsudvekslingen mellem forvaltningsmyndighederne 
bør forøges markant i forbindelse med overgangen til digital forvaltning. Eksempelvis anføres 
det i den ovenævnte danske digitaliseringsstrategi, at det 

”… offentlige skal skærpe fokus på at høste digitaliseringens økonomiske gevinster – blandt andet 
ved langt mere systematisk at genbruge data og digitale løsninger på tværs af myndigheder. … På 
en række områder, hvor borgerne modtager ydelser fra det offentlige, skal det være helt slut med 
ansøgningsskemaer, tro og love-erklæringer samt kopier af lønsedler og årsopgørelser mv. I stedet 
skal de offentlige myndigheder bruge de informationer om fx borgernes indkomst, som allerede er 
registreret i centrale databaser. .. Når oplysninger om bopæl, arbejdsgiverforhold og lønindkomst 
sættes sammen på helt nye måder, får det offentlige også bedre mulighed for at sikre, at der kun 
udbetales offentlige ydelser til borgere, som har krav på det. De muligheder skal udnyttes meget 
mere systematisk, så både fejl og socialt snyd opdages hurtigt. Her kan moderne it-værktøjer gøre 
sagsbehandleren opmærksom på usædvanlige forhold, der bør undersøges nærmere.”17 

Beslægtede overvejelser findes i det norske digitaliseringsprogram af 201218 og i 
lignende svenske papirer.19 

17  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15, s. 2, 4 og 28.
18  ”På nett med innbyggerne”, s. 11, 16, 19, 29 og 36, samt Meld. St. 23 (2012-13), s. 84.
19  SOU 2007:45, Utökat elektroniskt informationsutbyte, samt Statskontorets publikationer 2004:27, Den offentliga för-

valtningen i e-samhället - Diskussionsunderlag om en arkitektur för en modern nätverksförvaltning, og Statskontoret 
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 De nævnte hensyn er bestemt saglige. Men der kan omvendt anføres væsentlige 
persondataretlige hensyn imod en sådan ophobning og spredning af information, herunder i 
forhold til principperne om formålsbestemthed og proportionalitet. Endvidere vil ønsker om 
øget informationsudveksling i en række tilfælde alene kunne realiseres, hvis man fraviger de 
hidtil gældende regler om grænserne for myndighedernes adgang til at udveksle følsomme 
oplysninger uden den berørte borgers forudgående samtykke. Man fornemmer, at visionerne 
mere tager udgangspunkt i de tekniske muligheder end i traditionelle retspolitiske overvejelser.20 

 Det bliver en løbende opgave for juriststanden at minde om, at den teknologiske 
udvikling kan indebære en øget risiko for retten til privatliv og databeskyttelse. Der er 
bestemt en fare for, at vi hermed endnu en gang kommer til at fremstå bagstræberiske i andre 
professioners øjne. Men der forbliver juristens lod at minde om de risici, der er forbundet med 
de potentialer, som politikerne, samfundsøkonomerne og edb-folket allerede har fået øje på. 
Som det danske Datatilsyn har anført, er det nok en retspolitisk diskussion værd, om ikke det 
større flow af data, som synes at være en uundgåelig følge af digitaliseringen, gør det naturligt 
at overveje nye mekanismer til beskyttelse af borgernes ret til privatliv.21 

 Jeg fremsætter på den baggrund følgende fjerde tese: Digitaliseringens muligheder 
for samkøring af oplysninger kan på en gang øge servicen til borgerne og svække deres 
retssikkerhed.

7. Tilsyns- og ankeorganer

Som allerede antydet forudsætter automatiserede afgørelsessystemer, at det er muligt at gå 
fra den klassiske model, hvor retskilderne fortolkes i den konkrete sag, til systemer, hvor 
retskilderne fortolkes en gang for alle og derpå nedfældes i en programkode uden kendskab til 
de fremtidige sagers individuelle omstændigheder. 

 Denne forskydning fra den konkrete sagsbehandling til systemudviklingen får tillige 
betydning for afgørelsens prøvelse ved en højere instans. Hvis også ankeinstansen benytter sig 
af automatiseret behandling, bliver rekursen illusorisk, såfremt systemet er det samme som 
det, der anvendes ved underinstansen. Benytter ankeinstansen sig af et andet program, må 
underinstansens program én gang for alle korrigeres til at stemme overens med ankeinstansens. 
Rekurs af konkrete sager giver derfor dybest set kun mening, såfremt ankeinstansen ikke 
benytter sig af et fuldt automatiseret afgørelsessystem. 

 Hvor den reelle beslutning tages ved udformningen af programkoden, og resten 
derefter følger automatisk, øges behovet for at forskyde tilsynet til systemniveauet. Eller 
udtrykt mere generelt: For at bevare de klassiske retssikkerhedsmæssige garantier i en 
automatiseret forvaltning, må deres konkrete udformning omformes, således at de modsvarer 
de ændrede udfordringer, som den automatiserede afgørelsesmodel frembringer. 

 Som jeg vil komme ind på under pkt. 8 nedenfor, har bl.a. den danske ombudsmand 
fundet adskillige tilfælde, hvor digital forvaltning konkret har indebåret overtrædelser af 

2004:30, Potential för inre effektivisering av offentlig förvaltning genom automatiserad elektronisk ärendehantering.
20  Se hertil også det norske Datatilsyns ”Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor”, s. 3, 4, 10 f 

og 16, hvor det bl.a. anføres, at ”fra et personvernståsted er det viktig at lovbestemt taushetsplikt ikke settes til side 
eller begrenses på grunn av teknologiske muligheter. Teknologien bør i stedet benyttes til å støtte opp under taushet-
splikten.”

21  Datatilsynets udtalelse af 29. marts 2007 vedrørende høring over udkast til strategi for digitalisering af den offentlige 
sektor 2007–2010, s. 4.
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forvaltningsretten. Han har endvidere i mindst et tilfælde undladt at nøjes med at vurdere 
de slutprodukter, som den nye teknologi kommer med i de enkelte sager, men også bistået 
myndighederne ved at undergive it-systemerne som sådanne en nærmere analyse i forhold 
til forvaltningsprocessuelle spørgsmål. Denne praksis bør efter min opfattelse udbygges. På 
samme måde som tilsynsorganer kan screene et udkast til et cirkulære eller en bekendtgørelse, 
kan de gå ind i en bedømmelse af selve programkodens evne til at procedure korrekte 
afgørelser. Det vil ikke være nogen nem opgave, men ordninger med systemrevision kendes 
på andre retsområder, herunder inden for revisionsretten, og som franskmændene siger ”mieux 
vaut prévenir que guérir”.

 Automatiserede afgørelsessystemer giver også anledning til udfordringer med 
hensyn til opfølgningen på overordnede instansers afgørelser. Normalt opbygges praksis 
kontinuerligt i lyset af indkomne erfaringer og kontrolinstansernes praksis. Retskildesystemet 
forudsætter derfor som noget naturligt, at retsanvenderen løbende følger med i retsudviklingen 
ved disse instanser med henblik på at vurdere, om praksis må justeres. I forhold til automatiseret 
sagsbehandling må det samme krav rettes til systemudvikleren som et krav om redesign af det 
elektroniske beslutningssystem. Men mon ikke der her kan være en vis afstand mellem de 
normative krav og virkelighedens uperfekte verden? Automatiserede afgørelser vil alt andet 
lige begrænse et retsområdes dynamik og medføre en mere statisk retstilstand. Omvendt vil 
sådanne systemer i tilfælde af en korrekt gennemført korrektion som følge af overordnede 
organers afgørelser nok bedre end manuelle systemer sikre en konsekvent praksisændring.   

 I lyset af ovenstående fremlægger jeg følgende femte tese: Overgangen til digital 
forvaltning stiller nye udfordringer til prøvelsesorganerne.

8. Almindelige sagsbehandlingskrav, der har givet anledning til særlige 
udfordringer, når sagsbehandlingen sker digitalt

De forvaltningsretlige krav til myndighedernes sagsbehandling skal naturligvis også overholdes 
i forbindelse med indførelse af ny teknologi. Brugen af digitale arbejdsværktøjer har imidlertid 
i en række tilfælde medført, at selv almindelige sagsbehandlingsrutiner ikke altid overholdes. 
Som jeg vil vise i det følgende, har myndighederne her en væsentlig opgave i at råde bod på 
det misforhold, der undertiden opstår mellem de retlige krav og virkeligheden i den daglige 
forvaltning. 

8.1 Journalisering og sagsbehandlingsrutiner 

E-mails og sms’er kan udgøre dokumenter, og som sådanne skal de naturligvis journaliseres. 
Det er imidlertid en almindelig erkendelse, at dette næppe sker i samme omfang, som det 
sker i forhold til papirbaserede dokumenter. Noget er simpelt sjusk, men det forholder sig 
nok også således, at mange sagsbehandlere simpelt hen ikke opfatter mails og sms’er som 
sagsdokumenter i samme omfang som forudsat i de nationale lovgivninger.22 Virkningen 
er, at både partsaktindsigten, offentlighedens aktindsigt og muligheden for at rekonstruere 
beslutningsgrundlaget under en eventuel efterfølgende prøvelse eller genoptagelse undergraves, 
selv om reglerne for så vidt er gode nok. 

 Den danske ombudsmand har fundet eksempler på, at brugen af digital sagsbehandling 

22  I den norske civilombudsmands sag 2008/259 udtales kritik af en manglende journalisering af en SMS.
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har ført til, at myndighederne glemmer at lave autentiske kopier af udgående breve og at 
opbevare disse på sagen.23 Der har også været tilfælde, hvor afsendelse af afgørelsesbreve er 
sket ved word-filer og ikke ved pdf-filer. Virkningen var, at afgørelsesbrevene ændrede dato, 
hver gang filerne blev åbnet. Man kunne dermed ikke datofæstne, hvornår afgørelserne var 
blevet meddelt, ligesom der var mulighed for, at brevene efterfølgende kunne ændres.24

 På tilsvarende måde har myndighedernes IT-systemer ikke altid været indrettet 
således, at relevante sager kan findes ud fra indholdsmæssige kriterier og ikke blot ved søgning 
på journalnumre e. lign. Som følge heraf bliver det sværere for myndighederne at danne sig et 
overblik over deres egen praksis, finde relevante fortilfælde og sikre lighedsgrundsætningens 
overholdelse i deres administration.25 

 Myndighedens valg af et elektronisk i stedet for et papirbaseret medium berettiger 
ikke, at man kasserer et dokument på et tidligere tidspunkt, end hvis det havde foreligget i 
papirform. Ikke alle IT-systemer har i praksis levet op til dette krav.26

8.2 Personoplysninger på hjemmesider

Den digitale teknologi har bevirket, at myndighederne i betydeligt omfang lægger information 
ud på deres hjemmesider så som postlister, principielle sager eller dagsordener med relevante 
bilag for en kommunalbestyrelse og dennes udvalg. De bagvedliggende hensyn er prisværdige 
og bevirker, at borgerne i øget grad kan få større indsigt i forvaltningen og følge og deltage 
i den demokratiske beslutningsproces. Som bl.a. det danske datatilsyns praksis viser, har den 
øgede offentliggørelse imidlertid hyppigt haft den utilsigtede konsekvens, at myndighederne 
er kommet til uberettiget at offentliggøre følsomme personoplysninger. Det er derfor vigtigt, at 
myndighederne i forhold til en sådan offentliggørelse udviser påpasselighed og sikrer sig, at der 
ikke videregives oplysninger i strid med reglerne om tavshedspligt og persondatabeskyttelse. 
Man bør i den forbindelse ikke glemme, at oplysninger på internettet erfaringsmæssigt 
er særdeles vanskelige at berigtige og slette effektivt på grund af søgemaskiner mv. Selv 
om de retlige problemstillinger er de samme, er de faktiske konsekvenser af elektronisk 
offentliggørelse hyppigt anderledes drakoniske, end før internettet blev udbredt. 

 Særlige problemer kan melde sig i forhold til hjemmesider, der nok oprindeligt 
var informative og korrekte, men som ikke vedligeholdes tilstrækkeligt. Hvor borgerne nok 
kan regne ud, at en gulnet pamflet muligvis ikke er up-to-date, forventes det med rette, at 
dette er tilfældet for hjemmesider. Sandheden er imidlertid også her den mere mistrøstige, 
at myndighederne hyppigt bruger store kræfter på at etablere en hjemmeside, men kun få 
kræfter på at ajourføre den. Den danske ombudsmand har derfor flere gange måttet indskærpe 
myndighedernes pligt til at opdatere oplysninger i lyset af ny lovgivning og praksis.27

23  FOB 1997.198, FOB 2001.290 og FOB 2003.686.
24  FOB 2009 4-7. 
25  FOB 2004.569 og FOB 2006.390. I den norske civilombudsmandssag 2010/1458 havde en kommune alene registreret 

et sammendrag af en ansøgning og returneret selve ansøgningen til parten, idet kommunens elektroniske sagsbe- 
handlingssystem havde en maksimal kapacitet på 100 tegn. Næppe overraskende blev det statueret, at dette forhold 
ikke kunne begrunde, at kommunen ikke opbevarede en fuldstændig kopi af ansøgningen.

26  FOB 1997.198 og FOB 2003.686.
27  FOB 2006.379 og FOB 2007.289. I UfR 2007.1603 SH blev den danske sikkerhedsstyrelse erstatningsansvarlig for 

manglende opdateringer af styrelsens hjemmeside. En særlig problemstilling, der ikke tages op her, er reglerne for  
forvaltningens kommunikation med borgerne over sociale medier så som via åbne Facebook sider. Som dataansvarlig 
må en forvaltningsmyndighed selvsagt respektere de persondataretlige krav til offentlige myndigheder, når den selv 
lægger oplysninger på den pågældende facebookside. Men kan den i videre omfang tillade, at borgere lægger  
informationer på forvaltningen side, som den ikke selv kan offentliggøre?
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 På den baggrund fremlægger jeg følgende sjette tese: Indførelsen af IT svækker 
undertiden myndighedernes faktiske overholdelse af selv fundamentale sagsbehandlingsregler. 
Det er derfor essentielt, at IT-systemerne udformes på en sådan måde, at forvaltningsretlige 
regler er tænkt ind i selve systemerne.




