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TILMELD

Teknologi og digitalisering kan løfte og styrke vores samfund, men vi har brug for debat og 
dialog om de mange muligheder og udfordringer, vi som samfund står over for. 

Deltag den 27. april 2020 i København og bliv opdateret på, hvad de retlige rammer for digital 
udvikling af vores samfund muliggør i dag – og hvad vi fremadrettet skal blive skarpere på 
for at styrke vores samfund. Kort og godt: hvordan sikrer vi bæredygtig digital forvaltning og 
forretning i krydsfeltet mellem algoritmer og paragraffer? 

Du får en dag med indslag på højeste faglige og praktiske niveau, hvor centrale aktører vil kom-
me med deres bud på juridiske dilemmaer, teknologiske potentialer samt konkrete løsninger. 

Der vil være rig mulighed for netværk og dialog i løbet af dagen.

VI BERØRER SPØRGSMÅL SOM
• Hvordan kan vi udnytte data på tværs af forvaltninger og sektorer? 
• Hvordan balancerer vi mellem hastig teknologisk udvikling og samfundsmæssig 

ansvarlighed?
• Hvordan kan vi udnytte teknologien, så vi ikke skal gå på kompromis med etik og moral?
• Hvordan sikrer vi både lovlige systemer og lovlige arbejdsgange?
• Hvordan sikrer vi de rigtige kompetencer og den rigtige organisering for at undgå, 

at it-projekter går galt, eller lovgivningen slår fejl?

Konferencens formål er at give myndigheder og virksomheder brugbare indspark til succes-
fulde løsninger ved konkrete værktøjer og virkemidler.

MÅLGRUPPE
• Offentligt ansatte i krydsfeltet mellem lovarbejde og digital implementering
• Medarbejdere i virksomheder, der udvikler digitale løsninger til det offentlige, borgere og 

andre virksomheder
• Medarbejdere i virksomheder eller organisationer, der arbejder med intern digitalisering 

og compliance

#DIGJURA 

https://kammeradvokaten.dk/events-netvaerk-uddannelse/events/2020/04/konference-digitalisering-og-jura-2020


PROGRAM

Gennem konferencen vil vi gennemgå fire temaer, som skal åbne op for de allernyeste problemstillinger og trends. 

TEKNOLOGI LØFTER SAMFUNDET MED DE RETTE REGLER, I DIALOG OG UNDER ANSVAR

09:15-10:15 (Pause og netværk mellem kl. 10:15-10:30)

Om vi vil det eller ej, er digitalisering og teknologi kommet for at blive, og revolutionerer vores hverdag, 
arbejdsliv, ja, hele samfundet og verden omkring os. Det skulle helst gerne være til det bedste, hvorfor vi hele 
tiden skal forholde os til den forandrende kraft, teknologien bringer, og forsøge at sætte de retlige rammer 
for anvendelsen, der både beskytter og åbner nye muligheder til gavn for alle. Hvis vi ikke lykkes med at finde 
den balance, mister vi befolkningens tillid og erhvervslivet mister terræn i forhold til verdenen omkring os.

GENBRUG OG NYTTE AF DATA PÅ TVÆRS

10:30-11:45 (Frokost og netværk mellem kl. 11:45-13:00)

Datamængderne eksploderer. Data er brændstoffet, som smartere løsninger drives af. Samtidig gælder regler 
om tavshedspligt, fortrolighed og databeskyttelse. Hvordan er mulighederne for at udnytte data på tværs? 
Hvad er erfaringerne fra Erhvervsministeriets datalov om brug af data i Erhvervsstyrelsen til andre formål end 
det indhentede? Hvordan er erfaringerne fra andre EU-lande – fx Finland, hvor man har vedtaget en lov om 
tredje parts brug af sundhedsdata.
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#DIGJURA 

VI BYDER VELKOMMEN KL. 09:00



PROGRAM
DIGITAL ANSVARLIGHED OG BÆREDYGTIG DIGITAL FORVALTNING

13:00-14:15 (Pause og netværk mellem kl. 14:15-14:30)

Den digitale omstilling er i gang i hele verden. Men hvor langt må og vil vi gå med brug af teknologi? 
Hvordan sikrer vi vestlig etik og moral - kan man tale om bæredygtig digital forvaltning? Når teknologien 
muliggør forudsigelse af handlemønstre, inden de sker, og vi eksempelvis alle får lovpligtigt smartgrid 
realtidsstrømforbrugsmåling, med oplysninger om vores husstands forbrug, bør vi da bruge dataene til 
tilsyn og kontrol med sociale ydelser, samliv eller velfærdsbehov (sundhed, alderdom, børns trivsel)? Er 
borgeropsamlede data fx via wearables en del af en bæredygtig forvaltning i fremtiden?

 

TIDENS KOMPETENCER 

14:30-15:45 (Afrunding fra kl. 15:45-16:00)

Hvordan sikrer vi os de rigtige kompetencer og den rigtige organisering til at undgå, at it-projekter går galt, 
eller lovgivning slår fejl? Hvad er kompetencebehovet reelt for den juridiske medarbejder i en myndighed 
såvel som i en virksomhed indenfor digitalisering og digital udvikling? Hvilke kompetencer mangler vi? Og 
hvornår går det galt, når vi ikke har styr på det? Hvilke (digitale) værktøjer virker og kan løfte vores arbejde 
i hverdagen?

ARRANGØRER
Konferencen arrangeres af DI Digital og Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith.

ORDSTYRER
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SIGGE WINTHER NIELSEN
Foto: Lærke Posselt og Peter Hove
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