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Myndighedsrollen i en digital tidsalder 
– og hvordan leverandører kan understøtte den
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‘Scenen’ (2)

”Rigspolitichef Jens Henrik
Højbjerg medgav allerede, da skandalen

kom frem, at der beklageligvis ikke
har været en kontinuerlig kvalitetskontrol

med it-systemet og teleoplysningerne.”

Politiken, 3. okt. 2019

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.”
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‘Scenen’ (4)
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Delvist baseret på ‘Algorithmic Government’, Gartner, 2017

Borgernes og virksomhedernes forventninger til kommunerne
…og dermed til leverandørers produkter og rådgivning?

Flertallet
Gennemsnitlige behov: 
Ønsker automatisering, 

hurtige resultater, genbrug af 
data mv.

Et mindretal
Særlige behov: Skepsis ang. 
automatisering, genbrug af 

data, datasikkerhed mv.

Et mindretal
Særlige behov: Opsøgende 
indsats, helhedsperspektiv, 

teknologisk ‘B-hold’, mv.
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Myndighedsrollen (2)

‘Hvad vil vi?’
‘Hvad kan vi?’

‘Hvad må vi?’

‘Hvad vil vi?’

‘Hvad kan vi?’

‘Hvad må vi?’

‘Hvad bør vi?’

Myndighedsrollen (3)

Borger
(eller virksomhed)

Myndighed
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Regler, værdier og opmærksomhedspunkter (1)

Den første bil i Askim, Norge, ca. 1903, www. digitaltmuseum.no

”Den første danske lov om ‘Kørsel med 
Automobiler’ blev vedtaget i 1903. I 

København fandtes da 57 automobiler. 
Loven blev revideret med korte 

mellemrum: i 1906, 1910, 1913 og 1926. 
Den første egentlige danske færdselslov 

vedtoges i 1923.”

www.da.wikipedia.org/wiki/Færdselsloven

Regler, værdier og opmærksomhedspunkter (2)

 Forvaltningsloven, offentlighedsloven, GDPR, ombudsmands-praksis mv.

 Hvad er særlig centralt for kommunernes teknologi-anvendelse?

 Dokumentation

 Official-princippet (tilstrækkelig sagsoplysning)

 Saglighed

 Begrundelse

 Partshøring

 Vejledning

 Proportionalitet

 Databeskyttelse

 Dataminimering

 Delegation

 Mv.
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1. Correctness
Themes related to the correctness of automated administrative decisions (adjudications).

2. Respect of individual integrity
Themes related to protection of the integrity of the individual in relation to automated administrative decision-making.

3. Professionalism
Themes related to organisational and managerial prerequisites for good administrative behaviour in relation to automated administrative decision-making.

5. Trustworthiness
Themes related to the understanding and accept of the automated administrative decisions (adjudications) by citizens and firms. 

6. Empowering
Themes related to the support of citizens’ and firms’ autonomy and self-determination in relation to administrative decision making.

Oct. 22nd, 2019

Good administration
Undermining 

(risks)
Supporting

(opportunities)

4. Responsiveness
Themes related to the ability to develop and adapt the automated administrative decision-making in accordance with the needs of citizens, firms and the 

wider constituency of the public authority organisation. 
Fx begrænset fokus på 
løbende kvalitetskontrol

Fx begrænset forståelse af 
‘bruger-tilfredsheds’ centrale 

betydning

Fx bedre, mere ensartede 
afgørelser

Fx potentiale for øget 
forståelse i afgørelser

Fx potentiale for personaliseret 
vejledning og større proces-
forudsigelighed

Fx begrænset fokus på data-
minimering

Regler, værdier og opmærksomhedspunkter (3)

Regler, værdier og opmærksomhedspunkter (4)

Lovgivning
Ha’ altid styr på den samlede lovgivning.

Værdier
Hvordan påvirker teknologien kommunale 
medarbejdere, og borgere og virksomheder?

Fairness
Er bias og andre mangler i ind- og uddata kendte? Er 
de drøftet med de kommunale kunder?

1

2

3

Forståelighed
Er det tydeligt og dokumenteret, hvordan forslag og 
beslutninger i løsninger fremkommer? Kan 
korrektheden løbende kontrolleres?

Sikkerhed og robusthed
Er der styr på performance? Er sikkerheden 
tilfredsstillende?

Delegation og governance
Hvem bærer ansvaret for hvad? Er det tydeligt aftalt 
med de kommunale kunder?

4

5

6

Delvist baseret på ‘2019 AI Predictions’, PWC
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En smule om dataetik mv.

 Rådet for Digital Sikkerheds 10 dataetiske 

principper

 Dansk IT’s 18 dataetiske anbefalinger

 Regeringens Ekspertgruppe om dataetiks 

’værdikompas’ (side 8)

 The Software Engineering Code of Ethics and 

Professional Practice (US)

 ‘Code of Standards for Public Sector Algorithmic

Decision Making’ (UK)

 OECD’s ‘Principles on AI’ (international)

 ‘The Copenhagen Catalog’ (150 principles for a 

new direction in tech) (international)

Spørgsmål & opsamling

Hvad er kommunens rolle i 
forhold til brug af teknologi?

Hvor langt går leverandørens 
ansvar for at understøtte den?

Kommentarer?

Spørgsmål?

Funktionelt perspektiv:
‘Kan vi?’

Normativt perspektiv:
‘Bør vi?’

Tryghed 
og velfærd

Frihed og 
ukrænkelighed

Rationalisme og 
planlægning

Humanisme og 
pluralisme


