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Nasjonalt ressurssenter for deling av data

Fremmer deling og bruk av data gjennom 

regelverksutvikling og kompetanseheving.

Spisskompetanse på sammenhengen mellom juss,   

teknologi, forretnings- og forvaltningsprosesser
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Digitaliseringsstrategien 2019-2025

Understøttende innsatsområder

Sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser

FÅ BARN ALVORLIG

SYKT BARN
MISTE OG

FINNE JOBB

NY I NORGE STARTE OG DRIVE 

EN BEDRIFT

STARTE OG DRIVE 

EN FRIVILLIG 

ORGANISASJON

DØDSFALL

OG ARV

Klart og 

digitaliserings-

vennlig regelverk

Felles økosystem 

for nasjonal digital 

samhandling og 

tjenesteutvikling

Styring og 

samordning for en 

mer sammen-

hengende 

offentlig sektor

Styrket samarbeid 

med privat sektor

Økt digital 

kompetanse i 

offentlig sektor

Digital sikkerhet
Økt deling av data 

og verdiskaping
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Veileder for digitaliseringsvennlig regelverk

• Tiltak i Digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig 

sektor» kap. 4

• Verktøy for alle som skriver lover og forskrifter

• Kort, enkel og brukervennlig

• Må leses i sammenheng med Lovteknikkheftet, 
Utredningsinstruksen og Godt språk i regelverk

• Nettbasert
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Hva er digitaliseringsvennlig regelverk?

• Regelverk som gjør det enklere å digitalisere de 

prosessene og tjenestene som følger av 

regelverket. Bidrar til en effektiv, brukerorientert og 

rettssikker offentlig forvaltning. 

• 2 kategorier

• Digitaliseringsvennlig regelverk

• Automatiseringsvennlig regelverk
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Anbefalinger: digitaliseringsvennlig regelverk

Jobb sammen Involver brukerne Del når du kan, skjerm når du må Vurder detaljnivå

Skriv klart og enkelt Lag teknologinøytrale bestemmelser Se sammenhenger
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Anbefalinger: automatiseringsvennlig regelverk

Lag detaljerte 
regler

Unngå 
skjønnsmessige 

vurderinger

Formuler vilkår 
som logiske 

eller aritmetiske 
vurderinger

Vurder 
tilgjengelige 

dataforekomster

Sørg for 
tilstrekkelig 
hjemler for 

automatisering
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Til diskusjon

• Hvordan jobber dere evt. selv med utvikling av regelverk?

• Har dere utfordringer med regelverk som ikke er 

digitaliseringsvennlig? Eller gode eksempler på regelverk som 

legger godt til rette for digitalisering?

• Legger regelverket til rette for at din virksomhet/sektor kan 

samarbeide smidig med alle dere trenger å jobbe med? 

• Legger regelverket til rette for at din virksomhet/sektor kan bruke 

de mest effektive løsningene dere har tilgang til? 
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Takk for 

oppmerksomheten!


