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SEMINARIUM OM E-LAG
Stiftelsen genomförde ett heldagsseminarium
tisdagen den 14 oktober 2003 i Rosenbad
Conference Centre, Drottninggatan 1,
Stockholm.

Gemensamt för dem alla är dock att de som arbetar
med dessa frågor försöker att finna en balans mellan
olika viktiga element i uppbyggnaden av databaser
med rättsinformation. Det är bl.a.frågor om

Temat för konferensen var

- kvalitet
- aktualitet
- säkerhet

E-lag
När kan den elektroniska versionen av
författningen ges företräde framför
pappersversionen?
När kan kungörandet av författningar övergå
till att ske elektroniskt?

Dessa frågor är aktuella på många håll i Europa.
Frågorna i temat för seminariet besvaras dock på
litet skilda sätt i Europas länder. De ansträngningar
som görs har därför litet olika ansatser.

- sökbarhet
- tillgänglighet
- fullständighet
- sökvänlighet

Det var dock inte möjligt att göra en bred redovisning av läget i Europa under ett seminarium under
en dag.
Stiftelsen valde därför att belysa förhållanden i
Danmark, Finland och Norge samt Österrike.

TALARNAS BILDSPEL FINNS PÅ WEBBPLATSEN
Förhållandena i Danmark, Finland, Norge och
Österrike belystes av
▪ Nina Koch Retsinformation, danska statens
juridiska online informationssystem, Köpenhamn
▪ Trygve Harvold, Lovdata, Oslo

▪ Aki Hietanen, Justitieministeriet, Helsingfors
▪ Dr Martin Schneider, Österikes federala
justitieministerium, Wien

Deras bildspel och kommentarer finns nu på
stiftelsens webbplats. Klicka här.

WORKSHOP om KOMMUNERNAS FÖRESKRIFTER
Stiftelsen kommer att anordna en workshop
om kommunernas föreskrifter den 26 april
2004. Workshopen görs i samverkan med
företrädare för Svenska Kommunförbundet
och andra stora intressenter när det gäller
tillgång till gällande kommunala föreskrifter,
deras utformning, m.m.

Antalet deltagare i workshopen begränsas till
ett fyrtiotal. Särskild inbjudan kommer att
sändas ut.
Efter workshopen kommer stiftelsen att i viss
utsträckning dokumentera arbetet i den. Det
görs på stiftelsens webbplats.

XX NORDISKA RÄTTSINFORMATIKKONFERENSEN
Stiftelsen medverkar som en av arrangörerna
och konferensen kommer att ha temat ”Rätten
och säkerheten i IT-samhället”

Konferensen äger rum i Stockholm under
tiden den 21 – 22 oktober 2004.
Stiftelsen avser att lämna mera uppgifter om
konferensen i ett nyhetsbrev under våren.

