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informasjonsforvaltning

Hvordan utfordrer digitaliseringen de 

fundamentale rettsprinsippene –

praktiske eksempler



• Begrepet blir brukt litt ulikt og blir 

tillagt noe ulikt innhold.

• Jeg pleier å si: Rettsprinsippene er en 

grunnmur. 

• Grunnleggende prinsipper som 

rettssystemet bygger på

Rettsprinsipper



De tre T-ene

• Teknologideterminisme 

• Trendtenkning

• Tidsklemma

Hvordan utfordres 

rettsprinsipper?



Hendelsesorientert/proaktiv forvaltning

Deling og gjenbruk av data

Innbygger i sentrum





Inntektsbegrepet
§ 1-3.2

Inntektsgivende arbeid

§ 2-13

Pensjonsgivende inntekt

§ 2-9.5

Avgiftspliktig inntekt

§ 1-10

Egnet nettoinntekt

§ 3-18.1 c

Arbeidsinntekt

§ 3-18.2

Naturalyte

lser

§ 4-18
Inntekt i fangst og fiske

§ 3-2.4 c

Årlig inntekt

Kapitalinn

tekt

Overskudd

§ 3-15

Personinntekt etter skatteloven

Personinntekt etter Svalbardloven§ 8-30

Årsinntekt

§ 2-14.4

Annen godtgjørelse som arbeidsgiveren

plikter å betale arbeidsgiveravgift av

§ 4-26 f

Etterlønn§ 1-9

Lønn eller annen

godtgjørelse utenfor tjeneste 

§ 1-8

Lønn eller godtgjørelse i annen 

inntekt

§ 4-5.1 a

Lønn etter tariff eller sedvane

§ 4-26.3

Andre økonomiske ytelser enn 

lønn

§ 4-26 e

Ventelønn
§ 5-21

Fastlønnstilskott

§ 6-4

Omsorgslønn§ 8-47

Sluttvederlag

§ 8-49

Vartpenger

§ 22-3

Utbetalt 

lønn

§ 8-28

Ukeinntek

t

Timelønn

Månedslønn

§ 23.2.2

Lønn og annen godtgjørelse som nevnt i skatteloven § 12-2 bokstav a

§ 20-7 a Antatt inntekt

§ 8-29

Lønnsinntekt Overtidslønn
Feriepen

ger

Naturalytelser

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser

§ 4-4

Inntekt fra 

arbeidsmarkedstiltak

Minsteinntekt



Lov

Forskrift

Rundskriv

Politiske føringer 

(St. Meld.)

Tjenester til «det beste for brukeren»

Brukers interesser Brukervennlighetversus

Loven skal legge til rette for at forvaltningens saksbehandling er god, tillitskapende
og effektiv. Den skal ivareta hensynet til den enkelte og til samfunnet.



Mister vi tillit, mister vi alt



Hvordan sikrer vi en bedre forståelse av fremtiden?

FESTINA LENTE

STORTING

JCFN 2019

DOMSTOL

Kari og Ola 

Nordmann

Individuell kontroll
Handlinger

Normeringer

Beslutninger

FORVALTNING

• Hvilke rolle vil lovgiver spille i 

fremtiden?

• Hvordan sikrer vi mer effektiv utvikling 

og forsvarlig forvaltning samtidig?

• Hvordan sikrer vi domstolskontroll?

• Hvor aktiv skal forvaltning og bruker 

være?

• Bruk av informasjon til beslutninger, 

analyse, innsikt, kunstig intelligens ...? 



FART ER IKKE ET SUBSTITUTT FOR RETNING

Det eneste du må bestemme deg 

for, er hva du vil gjøre med den 

tiden du har fått. J. R. R. Tolkien 



Enn hvis…



Noen andre «eier» 
brukers data

Bruker eier sine egne 
data

Hva vil fremtiden bringe? 
Hvor ønsker vi å gå?

• «Algoritmene kan lastes ned 

lokalt og kjøres på egne 

data» Hilde Lovett, 

Teknologirådet

• «On the Horizon: Personal 

Data Records (PDR)» Amy 

Webb, Future Today

Institute, SXSW Conference 

Austin, Texas March 2019

• G-MAFIA i USA (Google, 

Microsoft, Amazon, 

Facebook, IBM og Apple)

• Hendelsesorientert 

forvaltning



Bærekraftig Digitalisering



TAKK FOR MEG
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