Seminar:

Forholdet mellom jus og systemutvikling i offentlig sektor
9. mars: 10.15 – 15.00, «Kjerka» i Domus Media, Karl Johans gate 47.
Lovgivning settes ofte ut i livet ved hjelp av rettslige beslutningssystemer som automatiserer
rettsanvendelsen. Dette krever at lover og andre tilhørende rettskilder lar seg «oversette» slik
at rettsreglene kan uttrykkes som algoritmer i programkode og anvendes av systemet. Den
egentlige rettsanvendelsen skjer når systemer blir utviklet. Da må det fastsettes detaljerte
løsninger av et stort antall rettsspørsmål, og løsningene må kunne programmeres. I tillegg må
det avklares hvilke rettslige rammer en må forholde seg til: Hvilke skranker setter f.eks.
personvernforordningen for hva systemet kan bruke av personopplysninger?
På seminaret om forholdet mellom jus og systemutvikling i offentlig sektor tar vi
utgangspunkt i praksis og erfaringer med utvikling av rettslige beslutningssystemer. I tillegg
til å diskutere rent rettslige spørsmål, blir det sentralt å se på samarbeid mellom jurister,
teknologer, forvaltningsinformatikere og andre som deltar i utviklingsarbeidet.
Seminaret er del av masteremnet i forvaltningsinformatikk, FINF4021 - Automatisert
rettsanvendelse og rettsteknologi. I tillegg til innleggene har vi som vanlig satt av god tid til
spørsmål og diskusjon.
Seminaret er gratis og åpent for alle påmeldte. Praktikere fra offentlig forvaltning er
helt spesielt velkomne!

Velkommen!
10.00-10.15
10.15-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-12.00

12.00-12.15
12.15-13.00
13.00-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00

Kaffe og registrering
Hva bør være juristenes oppgave i arbeidet med Dag Wiese Schartum, AFIN
å utvikle rettslige beslutningssystemer?
Spørsmål og diskusjon til Schartums innlegg
Kaffepause
Personvernregelverket som ramme for
Liv Simonsen, Lånekassen
utforming av beslutningssystemer i
forvaltningen?
Spørsmål og diskusjon til Simonsens innlegg
Enkel formiddagsmat (vi spanderer!)
Forutsetninger og utfordringene for bærekraftig Torill Christine Edvardsen,
digitalisering av rettsanvendelse
NAV
Spørsmål og diskusjon til Edvardsens innlegg
Kaffepause
Samarbeid mellom jurister og teknologer ved
Morten S. Hagedal og Jade
utvikling av beslutningssystemer
Ngoc Bich Biu, Skatteetaten
Spørsmål og diskusjon til Hagedals innlegg og avsluttende diskusjon

Påmeldingsfrist tirsdag 1.mars kl 15:00.
Vi har begrenset antall plasser; først i tid, best i rett!

