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Offentlig sektor –

et spørsmål om tillit 

Brukerrettet, effektiv og rettssikker offentlig forvaltning 

Digita l iser ing –

et  v irkemiddel ,  

ikke et  mål  



Hva er digitalisering?

Deling av data                Automatisering

Analyse

Komm-

unikasjon



Utdrag fra innspill fra Nav til regjeringens 

digitaliseringsstrategi
August 2018

3. Digitaliserings- og automatiseringsvennlig regelverk

NAV opplever at behovet for og mulig gjennomføring av 

digitalisering og automatisering ikke alltid er ivaretatt i 

regelverksforvaltning/-utvikling. Det 

tas ofte hensyn til sektorinteresser, noe som kan medføre at 

vi får regler som vanskeliggjør digitalisering, deling av data 

og automatisering. Det samme gjelder behovsprøving, som 

ofte krever vurderinger som ikke kan gjøres automatisk. …

4. Økt gjenbruk av informasjon

Gjenbruk av informasjonen er en av hovedprioriteringene i 

IKT-politikken.

Ambisjonen er god og understøtter både forenklinger for 

bruker samt økt automatisering. NAV erfarer at det er 

krevende å nå ambisjonen. Informasjon oppstår med 

bakgrunn i sektorielle regelverk og prioriteringer. Det er 

krevende å harmonisere og samordne dette på tvers. …

Regelverket må støtte digitaliseringen 

«Økt digitalisering av offentlig sektor er noe de 

fleste ønsker. Gevinstene kan være store i form av 

effektivisering og bedre tjenester for brukerne. Men 

på veien mot digitalisering kan det være flere 

snublesteiner. Blant dem er et regelverk som ikke 

spiller på lag. Mange lover og forskrifter er laget i 

en annen tid. Men også når nye regler lages, 

kreves det en bevissthet om hvordan regler bør 

utformes for at digitalisering skal bli lettere å få til i 

praksis…»



Erfaringer og utfordringer med deling av data 

Er regelverket i tråd med samfunnsutviklingen?

Lav vilje til å dele data i det offentlige

• Kostnader

• Kultur

• Risikoavers, taushetsplikt og personvern

Dataene utnyttes for dårlig 

• Byrdefullt for innbygger

• Ineffektivt for forvaltningen 

• Kvalitetsutfordringer



• Bred politisk avtale som alle partier 

står bak

• Ny lovgivning skal være 

digitaliseringsklar

• Enklere og klarere lovgrunnlag som 

støtter brukervennlige digitale 

løsninger 

• Bedre digitale tjenester til innbyggerne 

og mer effektiv offentlig administrasjon

Syv prinsipper

1. Enkle og klare regler 

2. Digital kommunikasjon

3. Digital administrasjon 

4. Gjenbruk på tvers 

5. Sikker databehandling 

6. Fellesoffentlig IT-infrastruktur

7. Forebygge juks og feil  

Digitaliseringsklar lovgivning i Danmark
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