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Deres ref. 8583 

 Den 13. marts 2018 

LO’s høringsvar til Høring over vejledning om digitaliseringsklar lovgivning 

Digitaliseringsstyrelsen har sendt udkast til ”Vejledning om digitaliseringsklar lov-

givning - om at indtænke digitalisering og implementering i lovudarbejdelsen” i hø-

ring, og vi fremsender her LO’s bemærkninger: 

LO noterer sig med tilfredshed, at formålet med digitaliseringsklar lovgivning (jf. 

1.1.) er at sikre, ”at ressourcerne anvendes der, hvor det giver størst værdi for bor-

gerne (…).” Ligesom det skal bidrage til ”en mere brugervenlig og lettilgængelig of-

fentlig sektor.” Vi anser det derfor også for givet, at i de tilfælde, hvor digitalisering 

af lovgivning ikke bidrager til øget kvalitet, brugervenlighed og tilgængelighed, bliver 

det klart tydeliggjort for beslutningstagerne. 

Ift. genbrug af data vil vi for en god ordens skyld påpege, at på nuværende tidspunkt 

er der ikke vedtaget en ny persondatalov, der tager udgangspunkt i EU’s persondata-

forordning. Genbrug af persondata er et tema, der er stor politisk debat om. Henvis-

ningen i vejledningen om at indtænke genbrug af data allerede i det lovforberedende 

arbejde er dybt bekymrende, da der endnu ikke foreligger en ny persondatalov. Fag-

ministeriernes grundlag for at vurdere genbrug og håndtering af data bør være den 

nye persondatalov, der giver det juridiske grundlag for borgernes samtykke om gen-

brug af data. Et grundlag, som offentlig administration bør bygge på fremover. 

Under Implementeringskonsekvenser (5.1) mener vi i LO, at man ikke kun bør for-

holde sig til, om der skal udvikles nye IT-systemer; men også til, hvad evt. nye syste-

mer kræver af uddannelse og opkvalificering af de medarbejdere, der skal anvende 

det.  

Under 5.3. hvor man skal redegøre nærmere for de implementeringsmæssige konse-

kvenser, mener LO, at det er vigtigt, at man anvender et forsigtighedsprincip ift. at 

opgøre mulige gevinster ved digitalisering. Det er ligeledes LO´s holdning - at forsig-

tighedsprincippet også bør gælde i den efterfølgende politiske proces, så de potenti-

elle, skønnede gevinster ved digitalisering ikke tages på forhånd og anvendes til andre 

formål, før de rent faktisk er realiseret.  

Endelig er LO meget bekymret for den rolle, som Sekretariatet for digitaliseringsklar 

lovgivning i Digitaliseringsstyrelsen/Finansministeriet spiller i det lovforberedende 

arbejde. Det er LO’s holdning, at den faglige vurdering (fra fagministeriets side) som 
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udgangspunkt bør veje tungere end hensynet til digitalisering. Og det skal stå klart for 

beslutningstagerne, og når det sendes i høring, – om og i givet fald, hvad fagministe-

riet ændrer i lovgivningen på baggrund af høringsbrevet fra sekretariatet. 

LO henviser i øvrigt til høringssvarene fra HK/Kommunal og HK/Stat. 

 

Med venlig hilsen 

 

Nanna Højlund 

Næstformand 




