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W O R K S H O P  o m  K O M M U N E R N A S  F Ö R E S K R I F T E R  
Workshopen Kommunernas föreskrifter hölls 
som planerat måndagen den 26 april 2004. 

Under workshopen diskuterades frågor om hur 
allmänheten ska kunna orientera sig på ett 
enkelt sätt om gällande kommunala föreskrifter.  

Andra viktiga frågor var hur en eller flera 
databaser med kommunala föreskrifter skulle 
kunna ordnas och behovet av elektroniskt 
kungörande.  

Programmet under workshopen finns på 
stiftelsens webbplats. Klicka här. Under 
rubriken Rapporter finns en hyperlänk till 
programmet.  

Närmare uppgifter om vad som förekom under 
workshopen kommer senare att läggas upp på 
stiftelsens webbplats. När så skett kommer 
uppgifter om det att tas in i ett nyhetsbrev som 
detta.

X X  N O R D I S K A  R Ä T T S I N F O R M A T I K K O N F E R E N S E N   
NÄR och VAR? 

Torsdagen den 21 och fredagen den 22 oktober 2004 anordnar Institutet för rättsinformatik vid 
Stockholms universitet, Svenska föreningen för ADB och juridik och Stiftelsen för rättsinformation     

XX:e NORDISKA KONFERENSEN I  RÄTTSINFORMATIK   

Konferensen äger rum i Berns Konferens vid Berzelii Park i Stockholm. 

Temat för konferensen är RÄTTEN OCH SÄKERHETEN I  IT-SAMHÄLLET    

SYFTE  och  PRELIMINÄRT PROGRAM 

Säkerhet i IT-sammanhang är ett centralt och 
aktuellt rättsligt tema. Det behöver klargöras 
både i sina stora drag och sina många detaljer.  

Konferensen tar sig an denna uppgift, eller i 
varje fall viktiga delar av den.  

Konferensen behandlar frågorna från en hög 
nivå som rör samhället som helhet till 
särskilda problem och frågeställningar.  

Ett preliminärt program finns på stiftelsens 
webbplats. Klicka här

INBJUDAN 

En inbjudan till konferensen biläggs detta 
nyhetsbrev.  

Inbjudan finns upplagd på stiftelsens 
webbplats. Klicka här. Under rubriken  

Kommande arrangemang finns uppgifter om 
konferensen. Där finns hyperlänkar till 
inbjudan och till ett preliminärt program. 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE 
Konferensen är öppen för alla. Konferensavgiften är 2.700 SEK. I avgiften ingår deltagande och 
måltider, inklusive jubileumsmiddag. Anmälan om deltagande i konferensen ska vara Svenska 
föreningen för ADB och Juridik tillhanda senast fredagen den 15 september 2004.  

Anmälan ska göras i en rutin på föreningens webbplats. Klicka här för rutinen. 
Anmälan kan inte göras på annat sätt.  
Föreningens webbplats nås genom adressen www.adbj.se   
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