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tekniskt fel. Vi bekräftar därför
Seminariet 2002
att
I oktober 1996 skrev IT”Rättsinformationen
Alla som hittills anmält sig är
kommissionen till regeringen
och IT 2002”
välkomna att delta i
och föreslog en rad åtgärder för
seminariet.
att göra den grundläggande
Torsdagen den 10 oktober kl.
rättsinformationen åtkomlig
Det finns ett antal platser
09.30 - kl. 16.30
med hjälp av IT.
kvar
Rosenbads Konferenscenter,
Den som inte anmält sig har
Stiftelsen stödde kommissioingång från Drottninggatan 1
ännu en chans att delta. Anmäl
nens förslag i en skrivelse till
Dig här.
Syftet med seminariet
regeringen i januari 1997.
Syftet med seminariet är
tvåfaldigt. Arrangörerna vill
belysa både hur rättsinformationen utvecklats sedan
1996 och hur olika företrädare
inom området ser på frågan hur
vi går vidare .
Utvecklingen sedan 1996
År 1996 ordnade arrangörerna
en hearing om möjligheterna att
med hjälp av IT göra
rättsinformationen enklare
åtkomlig och mer överblickbar
för allmänheten.

Programpunkt

Breddtjänster - ett nytt skede
i IT-politiken
IT-kommissionen anser att ITpolitiken bör inriktas mot
tjänster som når många
människor och ger dem stor
nytta – breddtjänster.
Dessa bygger på en
kombination av information
från flera källor, information
som förädlas av datorer på nätet
och vars användning i alla
meningar är bred.

Internetsändning
Seminariet kommer att i sin
helhet sändas över Internet och
läggas upp på stiftelsens
webbplats för Infoblad.
För att komma till den lagrade
Internetsändningen, klicka här
för förmiddagen och här för
eftermiddagen.
Program – se nedan

IT-kommissionen har lagt fram
förslagen i en nyligen
publicerad rapport 3/2002. Den
finns att hämta på här.

Talare

09.00 - 09.30
Registrering och kaffe

Programpunkt

Talare

11.30 - 12.30
Marknadens syn

Lars Klasén, Sema InfoData AB
Magnus Svernlöv, Notisum AB

09.30 – 09.45
Seminariets bakgrund

Professorn Peter Seipel

13.30 - 14.00
Advokatsynpunkter

Patrik ben Salem, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå

09.45 – 10.15
Riksdagens revisorer
om rättsinformationen

Bengt Eriksson
Riksdagens infoenhet

14.00 - 14.30
Kommunerna och
rättsinformationen

Förbundsjuristen
Staffan Wikell,
Svenska Kommunförbundet

10.15 - 10.45
Lovdatas erfarenheter
och inriktning

Direktören Trygve
Harvold, Lovdata

14.30 - 15.00
Allmänheten och
rättsinformationen

Journalisten Anders R Olsson

11.00 - 11.30
Standarder och
strukturfrågor

Professorn Cecilia
Magnusson Sjöberg

15.30 Diskussioner och
summering

