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Der gennemføres i disse år en omfattende digitalisering i den offentlige forvaltning. 
 

Udgangspunktet er, at borgernes henvendelser til den offentlige forvaltning primært skal ske via 
Borger DK. Det vil sige, at borgere nu skal gå på nettet, når man fx skal melde flytning, vælge læge 
eller skrive sit barn op til skole og daginstitution. 

 
Alle borgere skal pr. 1. november 2014 have oprettet en digital postkasse. Det er borgerens ansvar at 
tjekke sin digitale postkasse. Den post, der modtages digitalt, betragtes som værende modtaget hos 
borgeren, når den er leveret i den elektroniske postkasse. 

 
Det er den offentlige myndighed, som man skal kommunikere med, der i hvert enkelt tilfælde 
vurderer, om man kan blive fritaget for at bruge den digitale selvbetjeningsløsning. Grunde hertil 
kan fx være, at man ikke har de fornødne digitale kompetencer, har et særligt handicap eller på 
anden vis har særlige behov, der gør, at man ikke er i stand til at klare selvbetjeningen på nettet. 
Kriterierne herfor ligger ikke fast. 

 
Jon Andersen, kommitteret ved Folketingets Ombudsmand og medlem af Etisk Råd, skrev i 2012 en 
artikel om anvendelsen af computere/robotter i forvaltningen, heraf fremgår: 

 
»Computere benyttes allerede både i forbindelse med udarbejdelse af regler og i forbindelse med 
konkrete afgørelser. De fleste skatteyderes pligt til at betale skat afgøres maskinelt. Boligsikring 
udmåles af computere på grundlag af indtastede tal. Der er teknisk set intet til hinder for, at opgaven 
med at omsætte regler til konkrete afgørelser også kommer til at omfatte situationer, der går ud over 
den rene talbehandling, men som forudsætter både fortolkning af reglerne og skønsudøvelse. En 
sådan udvikling er allerede i gang og rejser en række etiske problemer. Et centralt spørgsmål er, om 
teknikken overhovedet kan eller bør bruges til at anlægge juridiske vurderinger. Hvis man aner-
kender, at en dommer eller en sagsbehandler kan være en robot, er spørgsmålet, om borgerne kan 
nægte at lade deres personlige forhold blive bedømt af en robot. Hvis en robotafgørelse bygger på 
en fejlagtig vurdering, hvem er så ansvarlig?  Er det producenten eller den, der har “udnævnt” 
robotten. Hvordan finder man ud af, hvorledes robotten har brugt reglerne? Skal robotten være 
indrettet på at afgive vidneforklaring og lagre oplysninger? Spørgsmålene er legio.« 

 
 

Der ønskes en retssociologisk analyse med afsæt i det ovennævnte og med inddragelse af 
relevant retssociologisk teori og empiri med særlig fokus på: 
 
1) Webers syn på, hvordan en bureaukratisk forvaltning bør opbygges og fungere sammen-

holdt med eksempler på faktisk forvaltningsopbygning og forvaltningsvirksomhed i nuti-
dens samfund, herunder de ovennævnte eksempler på digitalisering. 

 
2) Fordele og ulemper ved øget digitalisering i forvaltningen, særligt med hensyn til borger-

nes retssikkerhed. 
 


