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DE NÆSTE 27 MINUTTER…

▪ Sagsbehandling og god myndighedsadfærd

▪ Teknologi og god myndighedsadfærd

▪ Hvad skal vi være opmærksomme på som 

digitale myndigheder?

▪ Spørgsmål og debat
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HOVEDBUDSKABET

“La guerre! C’est une chose trop 

grave pour la confier à des 

militaires“

Georges Clemenceau, fransk premierminister, 1917



SAGSBEHANDLING OG AFGØRELSER

Byggetilladelse

Anbringelse

Aktindsigt

Plejehjemsplads

Parkeringsafgift

Børnefaglig 

undersøgelse

Alkoholbevilling
Førtidspension

Tilladelse til vareudstillinger, 

skilte og reklamer

Fritagelse for 

benyttelsespligt af 

affaldsordning

Kontanthjælp

Standsning af 

børneydelse

Anvisning af 

lokaler og 

udendørsanlæg

Socialpædagogisk 

fripladstilskud

Optagelse i et 

dagtilbud

Tildeling af 

personlig pleje

Enkeltydelse (sygebehandling, 

medicin, tandlæge mv.)



GOD MYNDIGHEDSADFÆRD

Borger
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§
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FAGLIGHED OG LEDELSE (1)

▪ Big data

▪ Kunstig intelligens

▪ Fuldautomatisering og robotter

▪ Internet of Things (IoT)

▪ Droner

▪ Sagsoplysning

▪ Analyse

▪ Tendenser og forudsigelser 

▪ Viden-indsamling

▪ Afgørelser

▪ Big data

▪ Kunstig intelligens (AI)

▪ Fuldautomatisering og robotter

▪ Internet of Things (IoT)

▪ Droner



ER DET NYT, DET DER DIGITALISERING…?

Automatisering understøtter en allerede 

eksisterende tendens, som forandrer 

sagsbehandling fra en individuel sagsbehandler-

opgave til en opgave, som udføres af grupper af 

medarbejdere og it-systemer

Automatisering er sjældent entydig årsag 

til underminering/understøttelse af god 

myndighedsadfærd, men automatisering 

kan forstørre’ eksisterende effekter

Automatisering og teknologi er ikke nyt blandt 

danske myndigheder – men omfang og 

kompleksitet er stigende



Politiken, 1. nov. 2019

”Da hun til ledighedssamtalen 

spurgte sin sagsbehandler om, 

hvorfor hendes etnicitet fremgik, 

undrede vedkommende sig over, at 

netop de oplysninger var blevet 

brugt af værktøjet.”

ER DET OVERHOVEDET RELEVANT…?



VELKENDTE VÆRDIER

1. Korrekte 

afgørelser

2. Borgerens 

integritet

3. Professi-

onalisme

4. Tillids-

skabende

5. Respon-

sivitet

6. Selvstæn-

diggørelse
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