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I medierne har vi i de senere år kunnet læse om en række 
it-skandaler. Skats stort anlagte inddrivelsessystem, EFI, 
betød mistede skattekroner i millionklassen, da det viste sig, 
at systemet ikke bare var fejlbehæftet, men ulovligt, og som 
følge heraf måtte lukkes. En af ulovlig hederne var, at systemet 
uden videre trak i de penge, borgerne skulle have tilbage i skat 
- vel at mærke også for tvivlsomme eller ikke-eksisterende 
(blandt andet forældede) gældsposter. Ulovligheder er dog 
ikke det eneste klagepunkt i forhold til offentlige it-systemer. 
Datasikkerhed er også et problem. Det vakte således beretti-
get opmærksomhed, da Rigspolitiets registre viste sig at være 
blevet hacket - den såkaldte CSC-hackersag.

Virksomhederne overses i debatten
Sagerne er symptomatiske for, hvilke temaer der vækker størst 
opmærksomhed i medierne. Fokus rettes mod it-løsninger, 
der over for borgere som fysiske personer træffer urigtige 
afgørelser, er drifts usikre eller utilsigtet offentliggør person-
oplysninger. Men hvem tænker på landets mange virksomhe-
der, der også møder den digitale forvaltning? EFI-sagen er et 
godt eksempel. At EFI har et søstersystem, EKKO, der (stadig) 
varetager inddrivelsesfunktionerne i forhold til virksomheder 
har ikke vakt nogen videre interesse i debatten. Derudover 
har EFIs problemer ikke kun ramt statskassen, men også de 
offentlige forsyningsvirksomheder, der har været tvungne 
brugere af EFI. Branche organisationer inden for blandt andet 
vandforsyning, fjernvarmeforsyning og affaldsindsamling har 
klaget over, at indkrævningen af restancer gik for trægt med 
et trecifret millionbeløb i udestående som resultat. Tilsvarende 
har det ikke trukket overskrifter i de landsdækkende aviser, 
at udviklingen af it-systemer på miljøområdet næsten uden 
undtagelse trækker ud eller sættes i drift til trods for mangler 
og driftsusikkerhed.

I det daglige forstår vi mest digital forvaltning som et 
hjælpemiddel - pc’ere, mails og journalsystemer. Vi forestil-
ler os personer, der anvender it for at lette sagsbehandlingen. 
Vi tænker på kommunikationskanaler som E-boks, Borger.dk, 
Sundhed.dk, Skoleintra, og mange af os anvender det rimeligt 
uproblematisk. Men den digitale forvaltning kan mere end at 
lette kommunikation og journalisering. I et vist omfang sker 
der en automatisering af vejledning og beslutninger i sags-
behandlingen. Afgørelser flyttes fra mennesker til maskiner. 
Eksempelvis er det ikke kun en kommunalt ansat biolog eller 
agronom, der beregner, om et husdyrbrug forurener mere, end 
loven tillader. Det er et it-system, der hedder Husdyrgodken-
delse.dk. Her taster landmandens konsulent oplysninger om 
søer, orner, smågrise, gulvsystemer, udluftningskanaler, gylle-
tanke, beliggenhed og meget andet ind - og systemet bereg-
ner, hvilken betydning det har for miljøet og omgivelserne. 
Undervejs vejleder systemet landmanden og hans konsulent 
digitalt. 

Husdyrgodkendelse.dk er efterhånden en gammel ordning 
– men lignende systemer udvikles eller forventes udviklet 
på mange andre områder i de offentlige forvaltninger. Det 
ældre Husdyrgodkendelse.dk har tydeliggjort risikoen ved den 
digitale forvaltning. Ikke alene indeholdt systemet en række 
fejl og mangler, det var også usikkert i sin drift. Man kan kun 
gisne om, hvor mange timers konsulentarbejde der er blevet 
faktureret til landmændene gennem årene for hver gang, 
systemet lukkede ned midt i en ansøgningsproces.

Et digitalt indre marked
Tidligere økonomi- og erhvervsminister Margrethe Vestager så 
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mulighederne i digital forvaltning og lancerede de 
fire danske digitaliseringsbølger i 2012-15. Nu sidder 
hun i Europa-Kommissionen, der i maj 2016 offent-
liggjorde 16 initiativer for at gøre et digitalt indre 
marked i Europa til en realitet. EU har upåagtet af 
dag-til-dag-nyhederne lanceret det største lovpro-
gram siden 1980’erne; Det digitale indre marked. 
Tanken er at udnytte de fordele og muligheder, som 
digitalisering tilbyder til at få Europa ud af finans-
krisen. Fokus er nok på den private sektor, men også 
medlemsstaternes forvaltninger skal digitaliseres. 

Der er ingen tvivl om, at disse it-systemer bør 
kunne spare ressourcer for offentlige myndigheder, 
men skal besparelser rent samfundsøkonomisk ikke 
ædes op af tilsvarende udgifter hos virksomhederne, 
skal der lægges en betydelig indsats i både at sikre 
systemernes funktionalitet og lovlighed. Hidtil er 
megen digitalisering i det offentlige sket gennem 
private virksomheder, der har vundet et offent-
ligt udbud. Men hvordan har det offentlige sikret 
for eksempel lovligheden af systemerne? Muligvis 
har danske myndigheder ikke erkendt egen man-
gel på nødvendig indsigt og viden om de systemer, 
de anvender. I 2015 udarbejdede Skat en såkaldt 
redningsplan og præsenterede den for Folketin-
get. Gemt på side fem i planen gemte der sig et lille 
stykke tekst: 

”Skats it består af op mod 200 systemer, der 
blandt andet er udviklet ved knopskydning og ofte er 
indbyrdes forbundne. Centrale it-systemer er leveret 
af forskellige eksterne leverandører. Viden om, hvor-
dan de data og forretningsprocesser, som er støbt 
ned i it- systemerne, helt præcist hænger sammen, er 

dermed i høj grad placeret hos Skats it-leverandører 
og ikke hos Skat selv. Derudover er data og systemer 
i mange tilfælde dårligt dokumenterede, og Skat har 
derfor ikke tilstrækkeligt indblik i dem”.

Og Skat er ikke ene om at være udfordret. Rigs-
politiet har for 19. år i træk opgivet at sende sine 
it-løsninger i lovpligtigt udbud og har i stedet blot 
forlænget med den hidtidige leverandør (CSC). 
Upåagtet af andre end Computerworld forklarede 
Rigspolitiet, at det ikke kunne få CSC til at give dem 
oplysninger om dets it-systemer - og uden oplysnin-
gerne kunne man ikke kunne sende opgaven i udbud. 
Med andre ord: Rigspolitiet kender heller ikke sine 
egne it-systemer. Den situation er hverken i  
erhvervslivets, borgernes eller myndig hedernes inte-
resse.

Erhvervsforvaltningsret
På Syddansk Universitet arbejder forskningsgruppen 
Erhvervsforvaltningsret med erhvervslivets møde 
med offentlige myndigheder. Gruppen fokuserer 
blandt andet på de retlige rammer for den digitale 
forvaltning. Det er vigtigt at sikre, at de regler, der i 
den manuelle forvaltning fastholder viden og indsigt 
på vores forvaltningslederes bord, også respekteres i 
den digitale fremtid. 

Udgangspunktet for dette arbejde er, at det stadig 
er myndighedernes ansvar at forvalte virksomheder-
nes rettigheder og pligter i denne digitale fremtid. 
Det er dermed også myndighederne, der skal sikre, at 
de systemer, virksomhederne skal anvende, håndterer 
virksomhedernes forhold lovligt, rigtigt, hensigts-
mæssigt og driftssikkert.

Digital forvaltning er billig, 
døgnåben og kan nås med en 
internetforbindelse, og der er 
næppe grund til at diskutere,  
om forvaltningen skal digita-
liseres mere. Derimod er der 
grund til en debat om kvaliteten 
af de valgte løsninger
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