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Lov om digital post (L160) 
 
I november 2014 bliver det obligatorisk for borgerne at benytte den digitale 
postkasse, og al post fra de offentlige myndigheder vil blive sendt digitalt.  
 
Regeringen er sammen med kommunerne og regionerne blevet enige om, at der 
hermed ved besparelser på porto, materialer og arbejdstid fra 2015 og frem vil 
kunne frigøres i alt 721 mio. kr. om året. Loven er en vigtig milepæl i 
gennemførelsen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og er dermed et stort 
skridt på vejen til at indfri regeringens målsætning om, at 80 pct. af 
kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå 
digitalt inden udgangen af 2015. 
 
Det er forventningen at obligatorisk tilslutning af virksomheder vil ske i løbet af 
2013. 

Digital selvbetjening 

 
Nøgletal fra aftalen mellem regeringen og kommuner 
 
Tabel 1: aftalte potentialer 

for digital selvbetjening i 

kommunerne (mio. kr.) 

2013 41 

2014 255 
 
 
 

Tabel 2: aftalte potentialer for digital post (mio. kr.) 

 Kommuner Regioner I alt 

2013 212 34 246 

2014 345 90 435 

2015 547 174 721 
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Lov om digital selvbetjening (L159) 
 
Målsætningen med loven er at udfase papirblanketter og formularer samt 
mundtlig, personlig og anden skriftlig ansøgning, så digital selvbetjening bliver den 
primære måde at ansøge, anmelde og indberette til det offentlige på. Lovgivningen 
gælder områderne: 
o Anmeldelse af flytning 
o Ansøgning om optagelse til en plads i dagtilbud 
o Ansøgning om indskrivning af børn i Folkeskole og SFO 
o Ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort. 

 
Herudover er der en række andre løsninger, som bliver obligatorisk digitale i 2012 
– bl.a. på SU-området – men her er lovgivningen allerede på plads. Løsningerne 
udgør tilsammen den første bølge af områder, som bliver gjort obligatorisk 
digitale fra 1. december 2012. Regeringen, KL og Danske Regioner vil sammen 
fastlægge hvilke områder, der skal gøres obligatorisk digitale i årene frem mod 
2015; bølge to (2013- aftalt på kommunernes område), bølge tre (2014) og bølge 
fire (2015). 
 
Nye løsninger i 2013 
I 2013 forventes følgende kommunale områder at overgå til obligatorisk digital 
selvbetjening: 
o Hjælpemidler 
o Kørekort 
o Pas 
o Dagtilbud 
o Valg af læge 
o Udlån / leje af lokaler 
o Sygedagpenge (indberetning af oplysningsskema) 
o Hjælp til betaling af ejendomsskat 
o Begravelseshjælp 
o Vielse / partner 
o Udrejse 
o Skadedyrsbekæmpelse 
o Navne- og adressebeskyttelse 
 
 


