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Høring over udkast til vejledning om digitaliseringsklar lovgivning
Ved e-mail af 27. februar 2018 har Digitaliseringsstyrelsen anmodet om
Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.
Advokatrådet kan generelt støtte arbejdet med at tænke digitalisering ind i
lovgivningsarbejdet – og arbejdet med at tænke lovgivningen ind i digitaliseringen.
Det er imidlertid vigtigt for Advokatrådet at understrege, at den
effektiviseringsgevinst, der kan hentes digitalisering, ikke må ske på bekostning af
borgernes og virksomhedernes retssikkerhed.
Det fremgår således af udkastet til vejledning vedrørende princip 3 under pkt. 3.1, at
lovgivning som udgangspunkt skal udformes, så der anvendes objektive kriterier, hvor
det er relevant, og hvor der ikke er behov for et fagprofessionelt skøn.
Langt de fleste afgørelser, der bliver truffet af offentlige myndigheder, involverer et
skøn i et eller andet omfang. Ofte vil dette skøn være med til at sikre, at der træffes
korrekte afgørelser, som er i overensstemmelse med lovgivningens formål. Det vil
således ofte være forbundet med retssikkerhedsmæssige betænkeligheder at udarbejde
lovgivning udelukkede baseret på objektive kriterier, da det vil skabe en forsimplet
retstilstand, som ikke kan tage højde for de tilfælde – som uundgåeligt vil komme –
som ikke lige kan puttes ned i den ”kasse” man havde forestillet sig, da man
udarbejdede lovgivningen. Et eksempel, hvor man fjernede skønnet (i dette tilfælde
domstolenes skøn) var knivloven fra 2008, som kort tid efter blev ændret igen, da
virkeligheden viste sig at være mere kompleks, end lovgiver havde forestillet sig.
Advokatrådet skal derfor anbefale, at det i vejledningen tydeliggøres, hvilke
retssikkerhedsmæssige udfordringer, der kan være forbundet med udelukkende at
anvende objektive kriterier.
Det fremgår af vejledningens pkt. 5.4, at lovforslag, som efter fagministeriets
vurdering vil indebære implementeringsmæssige konsekvenser, skal sendes til
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Digitaliseringsstyrelsens Sekretariat inden ekstern høring med henblik på vurdering af
implementeringskonsekvenserne.
Som bekendt skal fagministerierne i forvejen sende lovforslag til lovteknisk
gennemgang i Justitsministeriets Lovkvalitetskontor.
For at lette fagministeriernes sagsgange og for at sikre, at digitaliseringsinitiativer er
tilstrækkelig juridisk understøttet, skal Advokatrådet anbefale, at gennemgangen af et
lovforslags implementeringskonsekvenser sker sammen med den lovtekniske
gennemgang i Justitsministeriets Lovkvalitetskontor. Der vil i den forbindelse kunne
flyttes de nødvendige kompetencer fra Digitaliseringsstyrelsen til Justitsministeriet.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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