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Resumé 
I EU har siden 1990'erne fremmet e-forvaltning på alle planer. E-forvaltning henviser 
til den brug, der gøres af informations- og kommunikationsteknologier til at levere 
statslige tjenester til borgere og virksomheder på en mere effektiv og produktiv måde. 
Formålet er at lempe de administrative byrder på borgere og virksomheder ved at gøre 
deres samspil med de offentlige myndigheder hurtigere, mere bekvemme og mere 
omkostningseffektive og derved stimulere konkurrenceevnen og den økonomiske 
vækst. 

II I 2016 vedtog Kommissionen EU's handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020. 
Handlingsplanen skulle fungere som katalysator for koordinering af 
moderniseringsindsatsen og ressourcerne i den offentlige sektor for så vidt angår e-
forvaltning. Den omfattede 25 tiltag, som Kommissionen skulle gennemføre. 
Handlingsplanen havde ikke noget særskilt budget, men blev støttet gennem 
forskellige programmer og ledsageforanstaltninger, som medlemsstaterne havde 
adgang til. 

III Som følge af de digitale tjenesters voksende betydning, som også covid-19-
pandemien har vist, og den betydelige finansiering af digitalisering generelt besluttede 
vi at udføre denne revision, så de politiske beslutningstagere kan gøres 
opmærksomme på problemer vedrørende udformningen og gennemførelsen af EU's 
foranstaltninger til fremme af e-forvaltning.  

IV Vi vurderede, om Kommissionens e-forvaltningstiltag var effektive. Til dette 
formål undersøgte vi tiltagenes overordnede udformning samt ordningerne for 
overvågning og gennemførelse. I vores vurdering fokuserede vi på gennemførelsen af 
virksomhedsrettede tiltag, fordi e-forvaltning er vigtig for at afhjælpe 
lovgivningsmæssig fragmentering og lovgivningsmæssige hindringer og således giver 
virksomhederne mulighed for at opskalere og operere på tværs af grænserne. 

V Vi konkluderede, at Kommissionens tiltag kun har været delvis effektive til at 
fremme både gennemførelsen og udbredelsen af e-forvaltningsløsninger i 
medlemsstaterne. Kommissionen gennemførte tiltagene i handlingsplanen for e-
forvaltning 2016-2020, som er omfattet af vores revision. Men på grund af forsinkelser 
med tiltagene i medlemsstaterne er ikke alle nyudviklede digitale offentlige tjenester 
tilgængelige på tværs af EU. 
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VI Handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 opfyldte de behov, der var blevet 
påpeget i høringer og vurderinger, men den omfattede kun tiltag, som Kommissionen 
selv skulle gennemføre, hvilket gjorde det vanskeligt at indfri handlingsplanens vision 
om senest i 2020 at have åbne, effektive og inklusive offentlige administrationer og 
institutioner i EU. 

VII Desuden foretog Kommissionen ikke en omfattende overvågning af 
gennemførelsen af handlingsplanen som helhed. De eksisterende e-
forvaltningsindikatorer (benchmarket for e-forvaltning og indekset for den digitale 
økonomi og det digitale samfund) blev ikke knyttet direkte til nogen af de tiltag, der 
blev gennemført under handlingsplanen, og var derfor ikke egnede til at måle dens 
samlede effekt. Vi bemærker, at Kommissionen med sit forslag fra 2021 til 
politikprogrammet "Vejen mod det digitale årti" indførte en samarbejdsramme, der 
gør det muligt at følge op på medlemsstaternes fremskridt hen imod de digitale mål, 
der er fastsat på EU-plan. 

VIII Kommissionen støttede medlemsstaternes gennemførelse af e-
forvaltningsløsninger gennem EU-finansierede projekter og ved at yde teknisk støtte. 
Desuden støttede Kommissionen aktivt samarbejde og udveksling af god praksis på 
flere forskellige måder, herunder gennem ekspertgrupper og platforme. Denne støtte 
blev værdsat af de medlemsstater, vi besøgte. 

IX Der var ikke nogen overordnet strategi til at fremme de e-forvaltningsløsninger, 
der var tilgængelige på EU-plan, blandt de centrale brugere. Kommissionens fremme af 
e-forvaltningsløsninger var begrænset, og den havde ikke noget overblik over de tiltag, 
som medlemsstaterne gennemførte i denne henseende, selv om en koordineret 
indsats kunne have ført til bedre resultater. 

X Kommissionen vurderede ikke virksomhedernes kendskab til de tilgængelige e-
forvaltningstjenester og foretog generelt ingen analyse af behovene på dette område, 
selv om dette er et vigtigt skridt i udbredelsen af e-forvaltningstjenester. Den eneste 
undtagelse var en undersøgelse og et videns- og læringsprogram blandt små og 
mellemstore virksomheder vedrørende elektronisk identifikation og markedet for 
tillidstjenester. 

XI Vi anbefaler, at Kommissionen: 

o styrker gennemførelsesrammen for at tilskynde medlemsstaterne til at fuldføre e-
forvaltningstjenesterne 

o udvikler en omfattende strategi for effektiv fremme af e-forvaltningstjenester.  
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Indledning 

E-forvaltningens betydning i EU 

01 E-forvaltning henviser til den brug, der gøres af informations- og 
kommunikationsteknologier til at levere statslige tjenester til borgere og virksomheder 
på en mere effektiv og produktiv måde. E-forvaltning forventes at øge effektiviteten og 
produktiviteten ved at reducere i) omkostninger og transaktionstider1, 
ii) administrative informationssiloer og iii) den administrative byrde på borgere og 
virksomheder, hvilket vil gøre disses samspil med de offentlige myndigheder hurtigere, 
mere bekvemme og billigere og derved fremme konkurrenceevnen og den økonomiske 
vækst2. 

02 De første initiativer til e-forvaltning på europæisk plan blev truffet i 1990'erne. 
Siden da: 

o har Kommissionen med jævne mellemrum udsendt meddelelser og 
handlingsplaner3 og oprettet specifikke finansieringsprogrammer, navnlig for at 
fremme brug af IKT, som sikrer grænseoverskridende tjenester (dvs. som sikrer 
interoperabilitet mellem forskellige tjenester) 

o er e-forvaltningens betydning blevet fremhævet i adskillige ministererklæringer 
på medlemsstatsplan4. Disse erklæringer omfattede også talrige tiltag, som 
medlemsstaterne forpligtede sig til. I erklæringerne blev Kommissionen desuden 
opfordret til at træffe en række tiltag gennem handlingsplaner, og det blev 
foreslået, at Kommissionen tilrettelagde en fælles styring af handlingsplaner for e-
forvaltning (for en fuldstændig oversigt over udviklingen i EU siden 2006 henvises 
til bilag I). 

                                                      
1 FN's vidensbase om e-forvaltning. 

2 Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, dybtgående analyse, "e-Government: Using 
technology to improve public services and democratic participation", september 2015, s. 1. 

3 Handlingsplanen "eEurope 2002" for perioden 2001-2002, handlingsplanen "eEurope 2005" 
for perioden 2003-2005, handlingsplanen for e-forvaltning under i2010-initiativet for 
perioden 2006-2010 og handlingsplanen for perioden 2011-2015. 

4 Nylige eksempler: Tallinn-ministererklæringen om e-forvaltning fra 2017, Berlin-
erklæringen om det digitale samfund og værdibaseret forvaltning fra 2020. 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVSTjk5sfqfsNqRVkFHNKt0jRsMJ
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVH53scrRVSS0vMVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0140&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:DA:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
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03 I 2016 vedtog Kommissionen som led i strategien for et digitalt indre marked i EU 
EU-handlingsplanen for e-forvaltning for perioden 2016-2020. Den identificerede 
25 tiltag, hvoraf fem blev tilføjet efter midtvejsgennemgangen af strategien for det 
digitale indre marked i maj 2017. Handlingsplanen omfattede tiltag af vidt forskellig 
art. Nogle var specifikt rettet mod virksomheder (f.eks. "fremlægge et initiativ, der skal 
fremme anvendelsen af digitale løsninger i løbet af en virksomheds livscyklus" eller 
"iværksætte et pilotprojekt om indførelse af "Kun én gang"-princippet for 
virksomheder"). Andre var af interesse for alle borgere (f.eks. "undersøge muligheden 
for at anvende "Kun én gang"-princippet på borgerne i en grænseoverskridende 
kontekst" eller "håndhævelse af EU's fødevarelovgivning om internetsalg og 
forbrugeroplysning"). En fuldstændig liste over tiltagene findes i bilag II. 

04 Handlingsplanen blev ikke fulgt op af en ny handlingsplan efter 2020, men af flere 
andre initiativer, hvoraf de mest relevante er:  

o programmet for et digitalt Europa5, som lovgiverne godkendte med et samlet 
budget på 7,5 milliarder euro (i løbende priser). Det fokuserer på at bringe digital 
teknologi ud til virksomheder, borgere og offentlige administrationer og vil yde 
finansiering til projekter inden for fem områder (supercomputere, kunstig 
intelligens, cybersikkerhed, avancerede digitale færdigheder og sikring af en 
udbredt anvendelse af digitale teknologier i hele økonomien og samfundet) 

o en meddelelse fra Kommissionen med titlen "Det digitale kompas 2030: Europas 
kurs i det digitale årti". I forbindelse hermed fremsatte Kommissionen et forslag 
til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om etablering af politikprogrammet 
for 2030: "Vejen mod det digitale årti". I begge dokumenter fastsættes de 
specifikke digitale mål, som EU som helhed forventes at opfylde ved årtiets 
udgang. Målene for digitalisering af offentlige tjenester omfatter: onlineadgang til 
centrale offentlige tjenester, adgang til patientjournaler og brug af digitale ID-
løsninger (identifikationsløsninger). 

                                                      
5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/694 om programmet for et digitalt 

Europa og om ophævelse af afgørelse (EU) 2015/2240. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118&_sm_au_=iVV10S3Wvrkr3d0VVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118&_sm_au_=iVV10S3Wvrkr3d0VVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694
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05 Data fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling6 har vist, at e-
forvaltningstjenester er mere relevante for virksomheder end for enkeltpersoner. 
Virksomhederne hæmmes af lovgivningsmæssig fragmentering og lovgivningsmæssige 
hindringer, som gør det vanskeligere for dem at opskalere og operere på tværs af 
grænserne i EU's indre marked7. 

06 Covid-19-pandemiens indvirkning på den globale økonomi og borgernes liv har 
fremhævet de digitale tjenesters betydning på tværs af alle områder af økonomien og 
samfundet i EU. Nye teknologier gav virksomheder og offentlige tjenester mulighed for 
fortsat at kunne fungere og sikrede, at samhandelen på tværs af EU fortsat kunne flyde 
frit. De nye teknologier hjalp også borgerne med at holde kontakt med hinanden, 
udføre fjernarbejde og understøtte den fortsatte undervisning af børn og unge.  

Roller og ansvarsområder 

07 Som de relevante ministre fremhævede i deres erklæring fra 2017, kræver den 
digitale omstilling af den offentlige administration en kollektiv indsats på såvel 
europæisk plan som på nationalt, regionalt og lokalt plan under hensyntagen til den 
respektive kompetencefordeling8. I henhold til nærhedsprincippet ligger ansvaret for 
digitalisering af offentlige tjenester på nationalt og regionalt plan primært hos 
medlemsstaterne. Kommissionen er imidlertid ansvarlig for de grænseoverskridende 
og tværnationale udfordringer, så det navnlig kan undgås, at der opstår elektroniske 
barrierer, der kan hindre offentlige administrationer i at kontakte hinanden og 
borgerne og virksomhederne i at finde og benytte tilgængelige digitale offentlige 
tjenester i andre lande end deres eget9. 

08 Fremskridt med e-forvaltning i EU afhænger derfor ikke udelukkende af 
Kommissionen, men også af medlemsstaternes politiske vilje og ambitioner. Som 
Kommissionen fremhævede i sin statusrapport om digital offentlig forvaltning og 
interoperabilitet 2020, vil indsatsen være omsonst og uholdbar, hvis ikke regeringerne 
fortsat betragter e-forvaltning som en central prioritet på den politiske dagsorden. 

                                                      
6 OECD (2015), "Use of e-government services by individuals and businesses", i Government 

at a Glance 2015, OECD Publishing, Paris. 

7 "En strategi for et digitalt indre marked i EU", COM(2015) 192 final. 

8 Tallinn-ministererklæringen om e-forvaltning fra 2017. 

9 Introduktion til observatoriet for nationale interoperabilitetsrammer. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015/use-of-e-government-services-by-individuals-and-businesses_gov_glance-2015-49-en;jsessionid=5pwoQch3iPrkQ7ryYBGK_4tF.ip-10-240-5-161#:%7E:text=The%20use%20of%20e%2Dgovernment,than%20the%20uptake%20for%20individuals.&amp;text=On%20average%20across%20the%20OECD,returned%20a%20filled%20form%20online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction?_sm_au_=iVV8Z4GnWHD4tJnNVkFHNKt0jRsMJ
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09 På EU-plan er det Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, 
Indhold og Teknologi (GD CONNECT), der er ansvarligt for koordineringen af 
politikområdet e-forvaltning. På grund af forskelligartetheden af de 25 tiltag i 
handlingsplanen 2016-2020 var hele 11 generaldirektorater involveret, og hvert af 
disse var ansvarligt for et eller flere tiltag (jf. bilag II). 

10 På medlemsstatsplan gælder det tilsvarende, at forskellige offentlige 
administrationer er ansvarlige for at gennemføre specifikke e-forvaltningsløsninger. De 
offentlige administrationer omfatter ikke kun centrale ministerier eller myndigheder, 
men også regionale og lokale myndigheder såsom kommuner eller regionale 
forvaltninger. 

11 Med henblik på koordinering af handlingsplanen blev der nedsat en "styregruppe 
for e-forvaltningshandlingsplanen". Den blev ledet af Kommissionen og omfattede 
repræsentanter for medlemsstaterne, der var ansvarlige for deres nationale e-
forvaltningsstrategier. 

Finansiering af gennemførelsen af e-forvaltning 

12 Handlingsplanen 2016-2020 havde ikke et særskilt budget. E-forvaltningstiltag 
modtager dog generelt støtte gennem forskellige EU-finansieringskilder. Tabel 1 
indeholder nærmere oplysninger om de primære kilder til EU-finansiering (for 
perioden 2014-2020) og vores skøn over budgetbevillingerne til e-forvaltningsprojekter 
og -tiltag. 
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Tabel 1 - Skønnede budgetbevillinger til e-forvaltningstiltag på tværs af 
forskellige programmer i perioden 2014-2020 

 Program 
Beløb  

(millioner 
euro) 

Ce
nt

ra
l f

or
va

ltn
in

g 
ve

d 
Ko

m
m

is
si

on
en

 

Connecting Europe-faciliteten (CEF) - 
telekommunikation 

Finansierer bl.a. udviklingen og gennemførelsen af EU-dækkende 
infrastrukturer til data og digitale tjenester for at støtte deres 
indførelse på centrale områder af offentlig interesse, f.eks. e-
justiceportalen eller systemet til sammenkobling af 
selskabsregistre. 

704 

Horisont 2020  

Finansierer bl.a. innovative løsninger til offentlige administrationer 
og til skabelse af en moderne, IKT-baseret offentlig sektor. 

192 

Interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige 
administrationer, virksomheder og borgere (ISA2)  

Finansierer interoperabilitetsløsninger, herunder digitale løsninger 
til interoperable grænseoverskridende og tværsektorielle 
offentlige tjenester samt til udveksling af god praksis og fremme af 
e-forvaltningsløsninger. 

131 

Støtteprogrammet for strukturreformer 

Finansierer tekniske bistandsprojekter, der hjælper 
medlemsstaterne med at gennemføre vækst, der styrker 
institutionelle, strukturelle og administrative reformer, herunder 
forbedret digitalisering. 

61 

De
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n 
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m
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m
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rn
e)

 

Fonde til gennemførelse af samhørighedspolitikken 
(de europæiske struktur- og investeringsfonde) 

Kan medfinansiere projekter vedrørende digitalisering af den 
offentlige sektor (på nationalt og lokalt niveau), små og 
mellemstore virksomheder samt udrulning af bredbånd. 

3 940 

 5 028 
Bemærk: Skønnene er baseret på de beløb, der er afsat til infrastruktur til digitale tjenester (for CEF), 
oplysninger fra Kommissionen (for Horisont 2020 og støtteprogrammet for strukturreformer) og de 
beløb, der er bevilget til "e-forvaltningstjenester og -applikationer" (for de europæiske struktur- og 
investeringsfonde). 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra Kommissionen. 
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13 I perioden 2021-2027 vil der være forskellige EU-finansieringskilder til rådighed til 
at støtte digitalisering i almindelighed og e-forvaltningstiltag i særdeleshed. For nogle 
af dem er budgetbevillingerne endnu ikke fastlagt: 

o Connecting Europe-faciliteten (CEF) og fondene til gennemførelse af 
samhørighedspolitikken vil begge fortsat være til rådighed. 

o Under et område af det nye program for et digitalt Europa (jf. punkt 04) er der 
planlagt støtte (med et budget på 1,1 milliard euro) bl.a. til interoperabilitet og til 
at give offentlige administrationer mulighed for at indføre og få adgang til de 
mest avancerede digitale teknologier. 

o Genopretnings- og resiliensfaciliteten, som blev vedtaget i 2021, kræver, at 
medlemsstaterne afsætter mindst 20 % af det samlede budget for deres 
genopretnings- og resiliensplaner til foranstaltninger, der bidrager til digitale mål. 
I juli 2022 blev 25 sådanne planer vedtaget, og de samlede udgifter vedrørende 
de digitale mål udgør således 127 milliarder euro, hvilket svarer til 26 % af det 
samlede beløb. Mere end en tredjedel (36 %, 46 milliarder euro) er bevilget til 
digitalisering af offentlige tjenester, herunder digitalisering af transport. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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Revisionens omfang og 
revisionsmetoden 
14 I betragtning af e-forvaltningens relevans for offentlige instanser, virksomheder 
og borgere var det vores mål at informere de politiske beslutningstagere ved at kaste 
lys over udformningen af EU-foranstaltninger, der fremmer e-forvaltning, og at sætte 
fokus på hindringer for en vellykket gennemførelse af disse. 

15 I lyset af de digitale tjenesters stigende betydning, som også covid-19-pandemien 
har vist, og den betydelige finansiering af digitalisering generelt (jf. punkt 12-13), 
besluttede vi at gennemføre denne revision af handlingsplanen 2016-2020. Desuden 
har vi ikke revideret nogen af de tidligere digitale initiativer, som Kommissionen har 
iværksat, og som er blevet gennemført siden 2001 (jf. punkt 02 og bilag I), med 
undtagelse af EU's tiltag på det specifikke område grænseoverskridende 
sundhedsydelser10. 

16 Vores revisionsspørgsmål var, om Kommissionens e-forvaltningstiltag var 
effektive. For at besvare dette spørgsmål vurderede vi, om: 

a) Kommissionen udformede sine e-forvaltningstiltag hensigtsmæssigt 

b) Kommissionen behørigt overvågede gennemførelsen af e-
forvaltningshandlingsplanen 2016-2020 

c) de virksomhedsrettede e-forvaltningstiltag opfyldte deres formål 

d) Kommissionen fremmede udveksling af god praksis og de nyetablerede digitale 
offentlige tjenester behørigt. 

17 Perioden, der er omfattet af denne revision, var den, hvor handlingsplanen 2016-
2020 blev udformet og gennemført. Vi undersøgte også udformningen af tiltag efter 
2020 (jf. punkt 04), hvor det var relevant, med henblik på at kontrollere, om 
svaghederne er blevet afhjulpet, og om der er taget hensyn til erfaringerne fra 
handlingsplanen 2016-2020. 

                                                      
10 I særberetning 07/2019 "EU's tiltag vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser: 

Ambitionerne er store, men der er behov for bedre styring" kiggede vi på gennemførelsen 
af et direktiv, der dækkede en meget specifik sektor, nemlig grænseoverskridende 
sundhedsydelser. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_07/SR_HEALTH_CARE_DA.pdf


 13 

 

18 Af de i punkt 05 anførte grunde fokuserede vi i vores revision på at besvare 
delspørgsmål c) og d) (jf. punkt 16) i forbindelse med seks af de 25 tiltag i 
handlingsplanen 2016-2020, der direkte vedrørte virksomheder (jf. tabel 2). 

Tabel 2 - Virksomhedsrettede tiltag omfattet af revisionen 

Nr. Tiltag 

Retsgrundlag, der allerede 
var på plads, da 

handlingsplanen blev 
vedtaget 

2 

Fremskynde udbredelsen af elektronisk 
identifikation, autentifikation og 
tillidstjenester (eIDAS-tjenester), herunder eID 
og e-signatur 

Forordning (EU) nr. 910/2014  

7 
Fremlægge forslag om en fælles digital portal 
(dvs. et fælles adgangspunkt for online 
information, procedurer og bistandstjenester)  

 

9 
Sammen med medlemsstaterne oprette den 
obligatoriske sammenkobling af alle 
medlemsstaternes selskabsregistre 

Direktiv 2012/17/EU 

10 Arbejde videre på en elektronisk 
sammenkobling af insolvensregistre Forordning (EU) 2015/848 

11 
Fremlægge et initiativ, der skal fremme 
anvendelsen af digitale løsninger i løbet af en 
virksomheds livscyklus 

 

13 Iværksætte et pilotprojekt om indførelse af 
"Kun én gang"-princippet for virksomheder  

Kilde: Revisionsretten. 

19 Vi undersøgte revisionsbevis, som vi indhentede fra en række forskellige kilder:  

o en skrivebordsgennemgang af relevante dokumenter fra Kommissionen samt 
spørgeskemaer besvaret af og interview med Kommissionens medarbejdere 

o analyser af relevante dokumenter vedrørende en stikprøve på fire medlemsstater 
(Danmark, Tyskland, Polen og Rumænien) samt spørgeskemaer besvaret af og 
interview med medarbejdere fra relevante offentlige tjenester i disse lande. 
Udvælgelsen af medlemsstaterne blev baseret på de fremskridt, der var gjort med 
e-forvaltning i de respektive medlemsstater, idet vi samtidig sikrede, at stikprøven 
omfattede medlemsstater, der var blevet medlem af EU både før og efter 2004 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
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o analyse af en stikprøve på 24 EU-finansierede projekter, der var centralt forvaltet: 
13 CEF-projekter, otte ISA2-tiltag og tre Horisont 2020-projekter. En fuldstændig 
liste over de udvalgte projekter kan findes i bilag III. Vi udvalgte disse projekter på 
grundlag af deres gennemførelsesstatus, væsentlighed og geografiske spredning 
(og så vidt muligt knyttet til de fire udvalgte medlemsstater) 

o interview med relevante interessenter, dvs. organisationer, der repræsenterer 
europæiske små og mellemstore virksomheder (SMV'er)11 

o en gennemgang af den akademiske litteratur, ekspertundersøgelser og 
internationale benchmarks eller gode praksis. 

                                                      
11 Business Europe, EuroChambres (Den Europæiske Sammenslutning af Handels- og 

Industrikamre), European Digital SME Alliance og SMEunited. 

https://www.businesseurope.eu/
https://www.eurochambres.eu/
https://www.digitalsme.eu/
https://www.smeunited.eu/
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Bemærkninger 

E-forvaltningstiltagenes udformning blev bedre med tiden 

20 Handlingsplanerne har til formål at bidrage til udformningen af EU-lovgivning, -
instrumenter og -initiativer eller til at revidere allerede eksisterende sådan/sådanne. 
De er ikke retligt bindende. Kommissionen anvendte e-forvaltningshandlingsplanerne 
som politiske instrumenter til at fremme de offentlige administrationers 
modernisering overalt i Den Europæiske Union. 

21 Kommissionen bør udforme tiltag, der er velegnede til at afhjælpe mangler inden 
for e-forvaltning, og tage hensyn til resultater fra evalueringer, synspunkter fra 
interessenter i forbindelse med høringer og konsekvensanalyser (obligatorisk for alle 
nye finansielle interventioner, der medfører betydelige udgifter, dvs. over 5 millioner 
euro, og for initiativer fra Kommissionen, der sandsynligvis vil have betydelige 
økonomiske, miljømæssige eller sociale virkninger)12. 

22 Vi vurderede derfor, om Kommissionens udformning af:  

o handlingsplanen 2016-2020 og 

o de e-forvaltningsrelaterede tiltag for perioden efter 2020 var behørig. 

                                                      
12 "Better Regulation Guidelines". 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=en
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Tiltagene i handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 levede ikke op til 
sin vision 

23 Handlingsplanen var bygget op omkring en vision og tre politiske prioriteter (jf. 
tekstboks 1). 

Tekstboks 1 

Visionen og de politiske prioriteringer i handlingsplanen 

Vision: Inden 2020 bør de offentlige administrationer og offentlige institutioner i 
Den Europæiske Union være åbne, effektive og inkluderende og stille grænseløse, 
skræddersyede og brugervenlige digitale end-to-end-tjenester til rådighed for alle 
virksomheder og borgere i EU. Der anvendes innovative tilgange til at udvikle og 
levere bedre tjenester i overensstemmelse med borgernes og virksomhedernes 
behov og krav. Offentlige administrationer benytter sig af de muligheder, som det 
nye digitale miljø giver, til at lette deres samspil med interessenterne og med 
hinanden.  

Politiske prioriteringer:  

o Modernisering af den offentlige administration med IKT ved hjælp af centrale 
digitale katalysatorer 

o Fremme af grænseoverskridende mobilitet ved hjælp af interoperable 
digitale offentlige tjenester 

o Fremme af det digitale samspil mellem administrationerne og 
borgerne/virksomhederne med henblik på offentlige tjenester af høj kvalitet. 

Kilde: EU's handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020. 

24 Med henblik på at gennemføre prioriteringerne og i sidste ende gennemføre 
visionen om en åben, effektiv og brugervenlig offentlig administration i EU fastlagde 
handlingsplanen 25 tiltag, hver især knyttet til en af prioriteringerne. Tiltagene var af 
forskellig art og omfattede bl.a. fremlæggelse af forslag til retsakter, udvikling af 
tekniske løsninger og støtte til medlemsstaterne (jf. bilag II for en oversigt over alle 
tiltag). Vi konkluderer, at de afspejlede de behov, der var blevet påpeget i de relevante 
evalueringer og i feedback fra repræsentanterne for medlemsstaternes 
administrationer, virksomheder, borgere og interessenter. I tekstboks 2 gives der 
eksempler på nogle af behovene og de relaterede tiltag. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179&_sm_au_=iVV2QZSMrFMvTPtHVkFHNKt0jRsMJ
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Tekstboks 2 

Eksempler på interessenternes behov, og hvordan de er blevet 
afspejlet i handlingsplanen 2016-2020  

Behovet for at: 

o udvikle løsninger for papirløs udveksling af oplysninger mellem forskellige 
administrationer blev behandlet i handlingsplanens tiltag 6, 14, 15, 16, 17, 21 
og 22 

o sikre, at oplysninger til en offentlig administration kun skal leveres én gang 
("kun én gang"-princippet), blev behandlet i tiltag 6, 13 og 18  

o have interoperable nationale systemer til at sikre grænseoverskridende 
tjenester blev behandlet i tiltag 4 og 6 

o støtte overgangen til e-udbud yderligere blev behandlet i tiltag 1, 5 og 6. 

En fuldstændig liste over tiltag findes i bilag II. 

Kilde: Revisionsretten. 

25 Evalueringsrapporten for handlingsplanen for e-forvaltning 2011-201513 pegede 
på, at den primære årsag til, at der forekom udestående eller ufuldstændige tiltag, var 
den frivillige karakter af medlemsstaternes aktiviteter, men alligevel var alle tiltag i 
handlingsplanen 2016-2020 udelukkende rettet mod Kommissionen uden nogen 
forpligtelser for medlemsstaterne. 

26 For de fleste tiltag var der dog medtaget sådanne forpligtelser i de relevante 
retsakter, enten i de retsakter, der allerede fandtes før handlingsplanen (f.eks. tiltag 9 
og 10, jf. tabel 2), eller i dem, som blev indført som et resultat af den (f.eks. tiltag 7). 
For ét tiltags vedkommende (tiltag 2) omfattede det eksisterende retsgrundlag ikke 
nogen forpligtelser for medlemsstaterne til at gennemføre en eID-ordning til trods for, 
at sikre eID-midler er et centralt element for at sikre et digitalt indre marked.  

27 Eftersom tiltagene i handlingsplanen kun var rettet mod Kommissionen, tog man i 
fristerne for gennemførelsen af dem ikke hensyn til den tid, som medlemsstaterne 
havde brug for til at gennemføre deres forpligtelser som følge af de relevante 
retsakter. I nogle tilfælde strakte gennemførelsesfristerne i retsakterne sig ud over 

                                                      
13 SWD(2016) 108 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0108&qid=1642749393848
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handlingsplanens varighed og fristen for dens vision (2020) (jf. eksemplerne i 
tekstboks 3). Eftersom visionen om en åben, effektiv og brugervenlig offentlig 
administration i EU omfattede alle offentlige tjenester på alle forvaltningsniveauer (fra 
EU-plan til nationalt og lokalt plan), ville den desuden kun være blevet opfyldt, hvis de 
relevante tiltag var blevet gennemført rettidigt på både EU-plan og medlemsstatsplan. 

Tekstboks 3 

Lovgivningstiltag fra Kommissionen, som kræver handling fra 
medlemsstaterne 

Tiltag 11 (anvendelse af digitale løsninger i løbet af en virksomheds livscyklus): 
Medlemsstaterne havde indtil august 2021 til at gennemføre direktiv (EU) 
2019/1151 med mulighed for forlængelse af fristen med et år frem til august 2022.  

Tiltag 7 (den fælles digitale portal): Nogle af artiklerne i forordning (EU) 
2018/1724 gælder fra december 2023 og frem.  

Kommissionens foreslåede politik for perioden efter 2020 afhjælper 
manglerne, men er endnu ikke vedtaget 

28 Kommissionen tog i forbindelse med udformningen af politikdokumenterne for e-
forvaltning efter 2020 (jf. punkt 04) udgangspunkt i de dokumenter, der kræves i 
retningslinjerne for bedre regulering, og tog behørigt hensyn til de behov, der var 
blevet påpeget. Men eftersom forslaget til politikprogrammet "Vejen mod det digitale 
årti" stadig er på vej gennem lovgivningsprocessen (pr. september 2022) og derfor kan 
blive ændret, er det stadig uvist, om omfanget og prioriteringen af målene i den 
endeligt vedtagne afgørelse vil svare til de faktiske behov.  

29 Forslaget til "Vejen mod det digitale årti" omfatter ikke specifikke tiltag for 
medlemsstaterne, men hver medlemsstat skal alligevel indsende en national strategisk 
køreplan for det digitale årti, som skal være i overensstemmelse med og bidrage til 
gennemførelsen af de fastsatte EU-mål og digitale mål (jf. tekstboks 4). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32018R1724
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Tekstboks 4 

Mål, der skal opfyldes med hensyn til digitalisering af offentlige 
tjenester 

I "Vejen mod det digitale årti" er der følgende mål for digitalisering af offentlige 
tjenester: 

o Alle centrale offentlige tjenester er tilgængelige online for Unionens borgere 
og virksomheder. 

o Alle Unionens borgere har adgang til deres patientjournaler. 

o Mindst 80 % af Unionens borgere bruger en digital ID-løsning 
(identifikationsløsning). 

Kilde: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om etablering af 
politikprogrammet for 2030: "Vejen mod det digitale årti". 

30 Vedrørende de tre fastsatte mål i "Vejen mod det digitale årti" bemærker vi 
følgende: 

o Mål 1 henviser til "centrale offentlige tjenester", men disse blev hverken 
defineret i meddelelsen om det digitale kompas 2030 eller i forslaget til "Vejen 
mod det digitale årti". Manglen på en fælles definition på EU-plan kan føre til 
forskellige fortolkninger i medlemsstaterne og dermed til forskelle med hensyn til, 
hvilke nationale offentlige tjenester, der er online tilgængelige. 

o Mål 3 henviser til borgernes benyttelse, men fordi borgerne ikke kan tvinges til at 
benytte eID-løsninger, ligger opfyldelsen af dette mål uden for de offentlige 
administrationers kontrol. 

31 Vi bemærker også, at Kommissionens forslag indførte en ramme for samarbejde 
med medlemsstaterne. I henhold til denne ramme skal medlemsstaterne tilpasse de 
nationale køreplaner til EU's mål og digitale mål og rapportere til Kommissionen om 
deres fremskridt med at opfylde de digitale mål for 2030 i rette tid. Rammen udgør 
således et grundlag, som Kommissionen kan anvende til at styre politikgennemførelsen 
og vurdere de opnåede fremskridt.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574


 20 

 

Overvågningsordningerne vedrørende handlingsplanen 2016-
2020 var ufuldstændige 

32 Der er behov for overvågning for at give politiske beslutningstagere og 
interessenter mulighed for at vurdere, om politikgennemførelsen er "på rette vej", og 
om målene bliver opfyldt14. Med henblik herpå bør Kommissionen15 bl.a. etablere en 
klar forbindelse mellem politikmålene og passende nøgleindikatorer, der tager hensyn 
til de foranstaltninger, der kræves for at indsamle tilstrækkelig dokumentation i tide. 

33 Vi vurderede derfor, om Kommissionen havde: 

o overvåget handlingsplanens gennemførelse korrekt 

o etableret en hensigtsmæssig ordning til at overvåge, om de digitale mål, der er 
fastsat i det digitale kompas 2030, blev opfyldt. 

Der blev ikke foretaget nogen omfattende vurdering af handlingsplanen 

34 Hverken visionen eller de politiske prioriteringer i handlingsplanen for e-
forvaltning 2016-2020 (jf. tekstboks 1) var specifikke nok til at kunne måle, om de var 
blevet gennemført. Derfor etablerede Kommissionen ikke en specifik 
overvågningsramme, herunder et sæt resultatindikatorer til vurdering af fremskridt 
med tiltagene og de politiske prioriteringer og deres gennemførelsesgrad. Tilsvarende 
foretog Kommissionen heller ikke hverken en midtvejsevaluering eller en endelig 
evaluering af handlingsplanens gennemførelse. 

35 Vi konstaterede, at Kommissionen blot fokuserede på at overvåge fremskridtene 
vedrørende gennemførelsen af de enkelte tiltag. Den overvågede ikke deres 
virkninger. Dashboardet over e-forvaltningshandlingsplanen registrerede kun, om et 
tiltag var gennemført eller ved at blive gennemført.  

36 Desuden drøftede Kommissionen fremskridtene med medlemsstaterne ved 
møder i styregruppen (jf. punkt 11) og dens relevante undergrupper. Med hensyn til de 
enkelte tiltag fandt sådanne udvekslinger også sted under regelmæssige møder i de 
relevante ekspertgrupper, bl.a. i eIDAS-ekspertgruppen, koordineringsgruppen for den 
fælles digitale portal og CEF-ekspertgruppen.  

                                                      
14 Kommissionens værktøjskasse for bedre regulering. 

15 Kommissionens retningslinjer for bedre regulering. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/terms/actions/egov+ap+actions.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-toolbox.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=en
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37 Kommissionen bad dog ikke om systematisk feedback fra medlemsstaterne med 
henblik på at følge op på gennemførelsen af specifikke tiltag på nationalt plan. 

38 Ikke desto mindre etablerede de relevante tjenestegrene i Kommissionen 
specifikke overvågningsordninger for nogle af tiltagene i handlingsplanen (tiltag 1 - e-
udbud, tiltag 2 - eIDAS, tiltag 4 - den europæiske interoperabilitetsramme og tiltag 7 - 
den fælles digitale portal). Tekstboks 5 giver et eksempel. 

Tekstboks 5 

Specifikke overvågningsordninger for den europæiske 
interoperabilitetsramme 

Gennemførelsen af den europæiske interoperabilitetsramme (tiltag 4) overvåges 
gennem observatoriet for nationale interoperabilitetsrammer på grundlag af mere 
end 70 centrale politikindikatorer (f.eks. eksistensen af centrale kontaktpunkter på 
de informationsområder, der er relevante for borgere og virksomheder, eller brug 
af internettet til samspil med offentlige myndigheder). Resultaterne vises i en 
række dataresultattavler og dashboards og bidrager til den årlige statusrapport 
om digitale offentlige forvaltninger og interoperabilitet. 

Kilde: Revisionsretten. 

39 I stedet for en specifik overvågningsramme anvendte Kommissionen sine 
eksisterende indikatorer, navnlig benchmarket for e-forvaltning og indekset for den 
digitale økonomi og det digitale samfund (DESI), til overvågning (jf. tekstboks 6). 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
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Tekstboks 6 

E-forvaltningsindikatorer 

Hvert år siden 2001 har Kommissionen offentliggjort rapporten om benchmarket 
for e-forvaltning, der giver et indblik i anvendelsen af IKT i den offentlige sektor. 
Landene benchmarkes ud fra tilgængeligheden af digitale offentlige tjenester, og 
hvilke karakteristika de har. Rapporten vurderer medlemsstaternes samlede 
resultater inden for e-forvaltning på en skala fra 0 % til 100 %. 

Hvert år siden 2015 har Kommissionen også offentliggjort indekset for den 
digitale økonomi og det digitale samfund (DESI), der viser fremskridt med e-
forvaltning i medlemsstaterne. Det er et sammensat indeks, der overvåger 
Europas samlede resultater på det digitale område og følger EU-medlemsstaternes 
udvikling med hensyn til digital konkurrenceevne. DESI startede med fem 
dimensioner, hvilket senere blev reduceret til fire, herunder digitale offentlige 
tjenester (e-forvaltning). Det overvåger efterspørgslen på og udbuddet af e-
forvaltningstjenester samt politikker for åbne data og gennemførelsen heraf.  

Kilde: Revisionsretten. 

40 Benchmarket for e-forvaltning tog hensyn til de vigtigste politiske prioriteringer i 
handlingsplanen 2011-2015 og handlingsplanen 2016-2020 (jf. tekstboks 1). 
Benchmarkets primære formål er dog snarere at analysere status for de digitale 
tjenester, der generelt leveres af Europas offentlige administrationer, end at overvåge 
handlingsplanernes gennemførelse og resultater. De indikatorer, der anvendes under 
benchmarket for e-forvaltning, er ikke knyttet direkte til nogen af de tiltag, der 
gennemføres under handlingsplanen, og rapporterne om benchmarket for e-
forvaltning er derfor ikke egnede til at måle deres gennemførelse. 

41 Det samme gælder for DESI, hvor tre af de fem indikatorer, der udgør DESI-
dimensionen vedrørende digitale offentlige tjenester, rent faktisk er indikatorer for 
benchmarket for e-forvaltning. Dette betyder, at Kommissionen er ude af stand til at 
kæde resultaterne for de enkelte indikatorer sammen med handlingsplanens resultater 
og virkninger i medlemsstaterne. 

42 Vi sammenlignede den samlede score i benchmarket for e-forvaltning pr. land 
ved begyndelsen og afslutningen af handlingsplanens gennemførelse. Vi konstaterede, 
at den gennemsnitlige score (alle 27 medlemsstater, EU-27) steg fra 58,5 % i 
begyndelsen til 71,9 % ved afslutningen af handlingsplanens gennemførelse. Alle 
medlemsstaterne gjorde fremskridt med leveringen af e-forvaltningstjenester. Men 
nogle lande gjorde betydeligt større fremskridt (f.eks. Ungarn og Luxembourg) end 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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andre (f.eks. Sverige og Tyskland) (jf. figur 1). Ændringerne i scoren kan ikke kædes 
sammen med Kommissionens tiltag, fordi der mangler behørige indikatorer, der kan 
knyttes til disse tiltag. De centrale tiltag og løftestænger i denne henseende afhænger 
af medlemsstaterne selv (jf. punkt 08). 

Figur 1 - Samlet score i benchmarket for e-forvaltning pr. land, 2017 vs. 
2020 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra rapporten om benchmarket for e-forvaltning. 

43 Vi bemærker ligeledes, at eftersom Kommissionen ændrede metoden til 
indsamling af en delmængde af indikatorer i 2021, kan benchmarket ikke anvendes til 
at sammenligne de fremskridt, medlemsstaterne har gjort med e-forvaltning, før og 
efter 2020. Kommissionen anerkendte dette i benchmarkrapporten. Desuden er 
scorerne for e-forvaltning pr. land i rapporten om benchmarket for e-forvaltning for 
2021 inkonsekvente, fordi de blev aggregeret som gennemsnittet af to indikatorer, der 
blev estimeret med forskellige metoder, uden at der blev foretaget passende 
justeringer. 
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44 Inden for rammerne af benchmarket for e-forvaltning måler Kommissionen også 
landenes resultater i forhold til livsbegivenheder. Livsbegivenheder er et sæt af de 
mest almindelige digitale offentlige tjenester for både virksomheder og borgere. 
Livsbegivenheder for virksomheder omfatter start af virksomhed og de første 
handelsaktiviteter (f.eks. registrering af virksomheden eller af medarbejdere) og 
regelmæssige forretningsaktiviteter (f.eks. online angivelse og betaling af skatter)16. 

45 Analysen af de resultater vedrørende livsbegivenheder for virksomheder, der er 
medtaget i benchmarket for e-forvaltning, viser en stigning i EU-27-gennemsnitsscoren 
fra 71,1 % i begyndelsen til 79,9 % ved afslutningen af handlingsplanens 
gennemførelse (jf. figur 2). Resultaterne viser, at: 

o e-forvaltningstjenester for virksomheder er mere modne end de tjenester, som 
borgerne tilbydes 

o det lykkedes de fleste europæiske administrationer at forbedre de digitale 
tjenester for virksomheder, og at processen også blev fremskyndet af covid-19-
pandemien 

o udviklingen foregik ujævnt i medlemsstaterne. Nogle lande, primært de lande, der 
ligger under gennemsnitsscoren (såsom Ungarn, Slovakiet og Luxembourg), 
opnåede betydelige fremskridt i denne periode. Derimod oplevede andre lande 
(såsom Sverige og Danmark) et mindre fald i løbet af samme periode. 

                                                      
16 Den fuldstændige liste over livsbegivenheder findes i selve rapporten om benchmarket for 

e-forvaltning. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
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Figur 2 - Benchmarkscore for livsbegivenheder for virksomheder pr. land, 
2017 vs. 2020 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra rapporten om benchmarket for e-forvaltning. 

Kommissionens foreslåede politik for perioden efter 2020 omfatter et 
overvågningssystem 

46 Som det allerede er anført i punkt 30-31, omfatter forslaget til politikprogrammet 
"Vejen mod det digitale årti" i modsætning til handlingsplanen 2016-2020 
kvantificerede mål og påtænker en ramme, hvor medlemsstaterne i god tid skal 
rapportere om fremskridt og fremlægge relevante data og statistikker. Det gælder 
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o der i den planlagte årlige statusrapport til Europa-Parlamentet og Rådet kan 
udpeges foranstaltninger og tiltag, som medlemsstaterne skal gennemføre på 
områder, hvor fremskridtene hen imod de digitale mål anses for utilstrækkelige. 

47 Ifølge forslaget vil overvågningen skulle baseres på en forbedret udgave af DESI, 
dvs. som afspejler de fastsatte mål. Vi konstaterede, at 2021-udgaven af DESI allerede 
var blevet tilpasset for i) i en vis udstrækning at bringe den i overensstemmelse med 
målene i "Vejen mod det digitale årti", ii) at forbedre metodologien og iii) at tage højde 
for den seneste teknologiske og politiske udvikling. DESI er nu struktureret omkring de 
fire dimensioner af det digitale kompas 2030, der har erstattet den tidligere struktur 
med de fem dimensioner (jf. tekstboks 6). 

48 Eftersom forslaget til afgørelsen om "Vejen mod det digitale årti" stadig er på vej 
gennem lovgivningsprocessen (pr. september 2022), valgte Kommissionen at indføre 
ændringerne af DESI gradvist, hvilket betyder, at det endnu ikke omfatter alle mål. 
Nærmere betegnet er to af de tre digitale mål (mål 2 og 3 i tekstboks 4) endnu ikke 
medtaget direkte i DESI: Mål 1 er medtaget, men da der endnu ikke foreligger en 
definition af "centrale" offentlige tjenester (jf. punkt 30), er det ikke klart, hvad der vil 
blive målt. 

Kommissionen gennemførte handlingsplanen, men tiltagene på 
medlemsstatsplan var ramt af forsinkelser 

49 Handlingsplanen omfattede tiltag af forskellig art, såsom krav til Kommissionen 
om at fremsætte lovgivningsforslag, levere digitale løsninger og lancere pilotprojekter. 

50 Ud over Kommissionens tiltag var medlemsstaterne i visse tilfælde forpligtet til at 
gennemføre tiltag på grundlag af retsakter, der enten allerede fandtes før 
handlingsplanen (jf. tabel 2), eller som blev indført som et resultat af den. 

51 Vi undersøgte derfor, om: 

o Kommissionen havde gennemført sine tiltag i god tid 

o medlemsstaterne havde overholdt deres retlige forpligtelser. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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Kommissionen gennemførte tiltagene i handlingsplanen 

52 På grundlag af vores gennemgang af relevante dokumenter konstaterede vi, at 
Kommissionen gennemførte de seks tiltag i handlingsplanen for e-forvaltning 2016-
2020, der var omfattet af denne revision. Nærmere oplysninger findes i tabel 3 og 
bilag IV. 
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Tabel 3 - Gennemførelse af de e-forvaltningstiltag, der var omfattet af 
revisionen 

Tiltag Status for 
gennemførelse 

Nærmere oplysninger om de tiltag, 
Kommissionen gennemførte 

Tiltag 2 - fremskynde 
udbredelsen af elektronisk 
identifikation, autentifikation 
og tillidstjenester (eIDAS-
tjenester), herunder eID og e-
signatur 

Gennemført 

Kommissionen har etableret, vedligeholder og 
opdaterer centrale tjenesteplatforme (dvs. centrale 
knudepunkter, der giver mulighed for transeuropæisk 
konnektivitet) og grænseflader, herunder tekniske 
specifikationer, software og teknisk støtte i forbindelse 
med sammenkobling af nationale applikationer. 

Med henblik på at fremskynde udbredelsen oprettede 
Kommissionen udvekslingsfora, samtidig med at den 
outsourcede relevante undersøgelser, afholdt 
seminarer og gennemførte håndhævelsesaktiviteter 
baseret på indkomne klager. Der forventes dog mere 
væsentlige ændringer med hensyn til udbredelsen som 
følge af den nye eIDAS-forordning, der blev fremsat 
forslag om i juni 2021. 

Tiltag 7 - fremlægge forslag 
om en fælles digital portal 
(dvs. et fælles adgangspunkt 
for online information, 
procedurer og 
bistandstjenester)  

Gennemført 
Kommissionen fremsatte forslaget, som efterfølgende 
blev godkendt som en retsakt (forordning (EU) 
2018/1724). 

Tiltag 9 - sammen med 
medlemsstaterne oprette den 
obligatoriske sammenkobling 
af alle medlemsstaternes 
selskabsregistre 

Gennemført 
Kommissionen har etableret, vedligeholder og 
opdaterer centrale tjenesteplatforme (dvs. centrale 
knudepunkter, der giver mulighed for transeuropæisk 
konnektivitet) og grænseflader, herunder tekniske 
specifikationer, software og teknisk støtte i forbindelse 
med sammenkobling af nationale registre. Jf. også 
punkt 52. 

Tiltag 10 - arbejde videre på 
en elektronisk 
sammenkobling af 
insolvensregistre 

Gennemført 

Tiltag 11 - fremlægge et 
initiativ, der skal fremme 
anvendelsen af digitale 
løsninger i løbet af en 
virksomheds livscyklus 

Gennemført 
Kommissionen fremsatte forslaget, som efterfølgende 
blev vedtaget som en retsakt (direktiv (EU) 2019/1151 
om ændring af direktiv (EU) 2017/1132). 

Tiltag 13 - iværksætte et 
pilotprojekt om indførelse af 
"Kun én gang"-princippet for 
virksomheder. 

Gennemført Pilotprojektet blev iværksat.  

Kilde: Revisionsretten. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=COM%3A2021%3A281%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=COM%3A2021%3A281%3AFIN
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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53 Vi konstaterede, at selv om tiltag 9 og 10 blev gennemført, manglede de 
udviklede systemer et værktøj til behandling af betalinger, idet udviklingen heraf var 
ramt af forsinkelser (jf. tekstboks 7 for nærmere oplysninger). Udviklingen af et 
betalingsværktøj var ikke et retsligt krav. Selv om systemerne leverer de oplysninger, 
som retsakterne kræver, betyder det manglende betalingsværktøj imidlertid, at 
brugerne tvinges til at ty til nationale platforme, hvis de har brug for oplysninger eller 
dokumenter, for hvilke der kræves betaling. 

Tekstboks 7 

Forsinket implementering af værktøjet til behandling af betalinger 
under tiltag 9 og 10 

Brugerne af den europæiske e-justiceportal har via sammenkoblingssystemet for 
selskabsregistre adgang til selskabsdokumenter, herunder de væsentlige 
oplysninger, som retsakterne kræver. Nogle dokumenter er gratis, men for visse 
andre har medlemsstaterne lov til at opkræve et gebyr. Kommissionen har opgivet 
de oprindelige planer om at udvikle et centralt betalingssystem til behandling af 
disse betalinger og udstedelse af fakturaer til betalingsmodtagerne. Den overvejer 
i stedet at udvikle et decentraliseret betalingssystem, hvor betalingen for 
selskabsdokumenterne outsources direkte til betalingssystemleverandøren for det 
nationale selskabsregister, der sælger dokumentet. Kommissionen vurderer, at 
systemet kan udrulles i sidste kvartal af 2023. 

Kommissionen har desuden endnu ikke implementeret et værktøj til behandling af 
betalinger i forbindelse med sammenkoblingen af insolvensregistre (tiltag 10). Den 
planlægger i stedet at anvende samme løsning som for systemet til 
sammenkobling af selskabsregistre. 

Kilde: Revisionsretten. 

54 Vi vurderede endvidere, om Kommissionen fulgte op på anbefalingerne fra dens 
evaluering i 2014 af eIDAS-forordningen for så vidt angår tiltag 2 (eIDAS). 
Forordningen sigtede mod at skabe en fælles ramme for elektronisk identifikation (eID) 
og tillidstjenester og dermed gøre det mere enkelt at levere tjenester over hele EU, 
uanset hvilket land de finder sted i. Forordningen harmoniserede ikke nationale eID'er, 
men gav mulighed for gensidig anerkendelse gennem en anmeldelses- og peer review-
proces. 
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55 Evalueringen af eIDAS-forordningen blev offentliggjort i 2021. Den identificerede 
følgende svagheder: 

o Forordningen krævede ikke, at medlemsstaterne skulle give deres borgere og 
virksomheder et eID, så de kunne få sikker adgang til offentlige onlinetjenester. 
Selv når de gjorde det, var de ikke forpligtet til at anmelde sådanne ordninger. 
Evalueringen konkluderede også, at kun et begrænset antal offentlige tjenester 
tilbyder eIDAS-autentifikation eller er koblet sammen med infrastrukturen, og at 
tekniske fejl forhindrer brugerne i at opnå effektiv autentifikation. 

o eID-rammen kunne ikke imødekomme nye markedskrav bl.a. på grund af i) dens 
begrænsning til den offentlige sektor og til sikker grænseoverskridende adgang til 
offentlige tjenester (hvilket betyder, at de tjenester, som er omfattet af eIDAS-
forordningen, kun vedrører en lille procentdel af EU's befolkning), ii) 
kompleksiteten for private onlinetjenesteudbydere med hensyn til at tilslutte sig 
systemet og iii) utilstrækkelig tilgængelighed i alle medlemsstaterne. 

o Rammen er baseret på nationale eID-systemer, der følger forskellige standarder 
og derfor hæmmer anvendelsen af eIDAS-tjenester, en mangel, som også er 
blevet påpeget i et CEF-projekt (jf. tekstboks 8). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=COM:2021:290:FIN&_sm_au_=iVVWM34rL7S0tWrVVkFHNKt0jRsMJ
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Tekstboks 8 

Rammen er baseret på nationale eID-systemer, der følger forskellige 
standarder 

Et CEF-projekt (2016-EU-IA-0064) fremmede private tjenesteudbyderes 
anvendelse af eID. Hvis en tjenesteudbyder ønsker at bekræfte sine kunders 
identitet, skal den være tilsluttet et bestemt nationalt eIDAS-knudepunkt. 
Projektet sigtede mod at koble fem private tjenesteudbydere, der hver især drev 
en cloudplatform (der tilbyder private tjenester), sammen med fem forskellige 
eIDAS-knudepunkter (henholdsvis Spanien, Norge, Danmark, Nederlandene og 
Island). En sådan sammenkobling gør det muligt at anmode om, modtage og 
behandle identifikationsdata.  

Gennemførelsen var præget af problemer og forsinkelser, eftersom de forskellige 
lande havde forskellige politikker for adgang til de nationale eIDAS-knudepunkter. 

I Spanien, Island og Norge var direkte sammenkobling mulig. I Nederlandene var 
tjenesteudbyderne imidlertid nødt til at tilgå et mellemliggende knudepunkt. I 
Danmark skulle tjenesteudbyderne udvikle og implementere en særlig 
integrationsgrænseflade for at tilgå det danske eIDAS-knudepunkt. Udviklingen af 
supplerende software krævede forskellige tekniske standarder og gjorde 
sammenkoblingsprocessen kompleks og tidskrævende. 

Kilde: Revisionsretten. 

56 Vi konstaterede, at forslaget til revision af eIDAS-forordningen som reaktion på 
disse svagheder kræver, at hver medlemsstat udsteder en europæisk digital ID-
tegnebog til alle fysiske og juridiske personer i EU for at sikre, at de har sikker, pålidelig 
og gnidningsløs adgang til grænseoverskridende offentlige og private tjenester. Hver 
medlemsstat skal også anmelde mindst én elektronisk identifikationsordning, herunder 
mindst ét identifikationsmiddel. Det er således først efter ID-tegnebogens 
ibrugtagning, at de tekniske standarder for nationale eIDAS-knudepunkter ikke 
længere skal være harmoniseret, eftersom tjenesteudbyderne på det tidspunkt ikke 
længere vil skulle koble sig på systemet. 

57 Eftersom forordningen om den fælles digitale portal blev vedtaget som et resultat 
af tiltag 7 (en fælles digital portal), vurderede vi også, om Kommissionen overholdt 
kravet i den nye forordning, nemlig at udvikle og vedligeholde en fælles 
brugergrænseflade (herunder en søgemaskine og brugerfeedbackredskaber). Den 
fælles digitale portal letter onlineadgang til oplysninger, administrative procedurer og 
bistandstjenester, som EU-borgere og -virksomheder kan have brug for i et andet EU-
land. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
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58 Vi konstaterede, at Kommissionen havde udviklet grænsefladen, dvs. det fælles 
adgangspunkt i form af Dit Europa-portalen (jf. figur 3). Gennem portalen kobles 
brugerne op på de relevante nationale websider, hvor den tjeneste, de leder efter, er 
placeret. Senest i december 2023 skal medlemsstaterne digitalisere 21 procedurer og 
gøre dem tilgængelige via portalen. Eksempler på procedurer, der er relevante for 
virksomhederne, er: anmodning om tilladelse til en erhvervsaktivitet eller registrering 
som arbejdsgiver i forbindelse med pensioner og social sikring. De første tilgængelige 
tjenester på denne portal blev lanceret den 12. december 2020. 

Figur 3 - Den fælles digitale portal 

 
(*) Offentlige administrationer, advokater, dommere, notarer, fageksperter. 

Kilde: Revisionsretten. 

59 Med hensyn til tiltag 7 (en fælles digital portal) og 13 (pilotprojekt om indførelse 
af "Kun én gang"-princippet for virksomheder) konstaterede vi, at pilotprojektet, der 
blev finansieret af EU's forskningsprogram Horisont 2020 ("TOOP"-projektet med en 
finansiering på 8 millioner euro), formåede at gøre fremskridt med gennemførelsen af 
"Kun én gang"-princippet. Formålet med princippet er, at borgere og virksomheder 
kun skal levere oplysninger til en offentlig administration i EU én gang. Projektet 
skabte en løsningsarkitektur, der sammenkobler 40 informationssystemer. Desuden 
blev arkitekturplanen, som blev udviklet under projektet, en del af forordningen om 
den fælles digitale portal. Som et resultat heraf blev projektet, der startede i 2017 og 
havde interoperabilitet som sit primære fokus, tilpasset efter vedtagelsen af 
forordningen om den fælles digitale portal for at muliggøre gennemførelsen af det 
tekniske system, der er beskrevet i forordningen. 

Medlemsstater Kommissionen

Information

Bistand

Procedurer

Dit Europa-portalenBorgere Virksomheder Andre*

Søgning og 
feedback

https://europa.eu/youreurope/index_da.htm
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Gennemførelsen af nogle digitale offentlige tjenester var forsinket i 
medlemsstaterne  

60 Handlingsplanen omfattede kun tiltag for Kommissionen, selv om 
tilgængeligheden af digitale løsninger i høj grad afhænger af gennemførelsen af 
supplerende tiltag på medlemsstatsplan. For de tiltag, der var omfattet af revisionen, 
konstaterede vi, at tre ud af seks tiltag - trods Kommissionens indsats - kun blev delvis 
gennemført, hvilket skyldtes en utilstrækkelig eller forsinket reaktion fra 
medlemsstaternes side (jf. tabel 4). Som følge heraf har Kommissionens tiltag mellem 
2016 og 2020 endnu ikke ført til betydelige ændringer for virksomhederne og borgerne 
i EU. 

Tabel 4 - Gennemførelsen af e-forvaltningsløsninger på 
medlemsstatsplan 

Kommissionens indsats Relateret indsats på 
medlemsstatsplan  

Status for 
gennemførelse på 
medlemsstatsplan  

Tiltag 2 - fremskynde udbredelsen af 
elektronisk identifikation, autentifikation og 
tillidstjenester (eIDAS-tjenester), herunder 
eID og e-signatur 

Gennemførelse af 
forordning (EU) nr. 
910/2014 

Delvis gennemført 

Tiltag 7 - fremlægge forslag om en fælles 
digital portal (dvs. et fælles adgangspunkt 
for online information, procedurer og 
bistandstjenester)  

Gennemførelse af 
forordning (EU) 
2018/1724 

Delvis gennemført  

(frist for gennemførelse: 
december 2023) 

Tiltag 9 - sammen med medlemsstaterne 
oprette den obligatoriske sammenkobling 
af alle medlemsstaternes selskabsregistre 

Gennemførelse af 
direktiv 2012/17/EU, 
direktiv (EU) 2017/1132 
og direktiv (EU) 
2019/1151 

Gennemført med 
forsinkelser  

Tiltag 10 - arbejde videre på en elektronisk 
sammenkobling af insolvensregistre 

Gennemførelse af 
forordning (EU) 2015/848 

Delvis gennemført 

Tiltag 11 - fremlægge et initiativ, der skal 
fremme anvendelsen af digitale løsninger i 
løbet af en virksomheds livscyklus 

Gennemførelse af 
direktiv (EU) 2019/1151 
om ændring af direktiv 
(EU) 2017/1132 

Delvis gennemført 

Tiltag 13 - iværksætte et pilotprojekt om 
indførelse af "Kun én gang"-princippet for 
virksomheder.  

Deltagelse i pilotprojektet. Gennemført  

Kilde: Revisionsretten. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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61 Med hensyn til tiltag 2 (eIDAS) var medlemsstaternes reaktion frivillig. Som følge 
heraf var ni medlemsstater, som repræsenterede 41 % af befolkningen, endnu ikke en 
del af rammen ved udgangen af 2021, dvs. fem år efter forordningens ikrafttræden. 
Dette betydelige antal af ikkedeltagende medlemsstater begrænser i betydelig grad 
mulighederne for, at borgere og virksomheder kan få sikrere, hurtigere og mere 
effektive elektroniske samspil. 

62 I forbindelse med tiltag 9 (sammenkobling af selskabsregistre) og tiltag 10 
(sammenkobling af insolvensregistre) skulle Kommissionen oprette og ajourføre den 
centrale tjenesteplatform og grænsefladen, mens medlemsstaterne skulle digitalisere 
deres nationale selskabs- og insolvensregistre og koble dem sammen med systemet (jf. 
figur 4). Kommissionen benyttede e-justiceportalen som grænseflade, og der var CEF-
finansiering til rådighed til at støtte medlemsstaterne (betegnet som "generiske 
tjenester" i CEF). 

Figur 4 - Systemet til sammenkobling af selskabsregistre 

 
(*) Offentlige administrationer, advokater, dommere, notarer, fageksperter. 

Kilde: Revisionsretten. 

63 Som led i tiltag 9 (sammenkobling af selskabsregistre) gik systemet til 
sammenkobling af selskabsregistre i luften den 8. juni 2017. Systemet giver brugerne 
mulighed for at søge oplysninger om virksomheder, der er registreret i et hvilket som 

Borgere Virksomheder Andre*

Søgning på en 
virksomhed i EU

Systemet til 
sammenkobling af 

selskabsregistre 
(BRIS)

Medlemsstat 1 Medlemsstat n

Medlemsstat i
Medlemsstat 2

Den europæiske e-justiceportal
Registre – Selskabsregistre

Den europæiske centrale platform

https://e-justice.europa.eu/489/DA/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu
https://e-justice.europa.eu/489/DA/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu
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helst EU-land (plus Liechtenstein og Norge). Søgefunktionen og de grundlæggende 
oplysninger oversættes fra de relevante nationale sprog til alle EU's officielle sprog. 
Seks medlemsstater oplevede forsinkelser med sammenkoblingen17, og mindst én blev 
først sammenkoblet i marts 2022, næsten fem år efter fristen i det relevante direktiv 
og først efter, at Kommissionen havde anlagt sag ved EU-Domstolen i juli 2021. I løbet 
af 2021 var der mellem 17 300 og 39 100 søgninger pr. måned. 

64 Med hensyn til systemet under tiltag 10 (sammenkobling af insolvensregistre) 
krævede den relevante gennemførelsesforordning, at medlemsstaterne sikrede 
sammenkoblingen senest den 30. juni 2021. I juli 2022 var kun 17 ud af 
26 medlemsstater sammenkoblet (Danmark var ikke bundet af forordningen18). Fem19 
andre er i gang med udviklings- og testprocessen. Kommissionen afventer stadig 
feedback fra de fire resterende medlemsstater20. Indtil de resterende ni 
medlemsstater bliver sammenkoblet, kan brugerne ikke søge via en ensartet 
flersproget søgefunktion efter insolvente enheder, der er registreret i disse 
medlemsstater. Et sådant centralt offentligt elektronisk adgangspunkt for data om 
skyldnere, der er genstand for insolvensprocedurer, er særligt nyttigt for eksisterende 
eller potentielle kreditorer eller tredjeparter, der er indirekte påvirket af sådanne 
procedurer. I løbet af 2021 var der mellem 2 500 og 6 500 søgninger pr. måned. 

65 Som følge af tiltag 11 (anvendelsen af digitale løsninger i løbet af en 
virksomheds livscyklus) skulle medlemsstaterne gennemføre direktiv (EU) 2019/1151 
om digitale værktøjer og processer inden for selskabsret i deres nationale lovgivninger 
senest i august 2021, medmindre de meddelte Kommissionen, at de ville benytte 
muligheden for en etårig forlængelse. På tidspunktet for vores revision havde 
17 medlemsstater indgivet en sådan meddelelse. Dette viser, at virksomhederne i de 
fleste medlemsstater endnu ikke kan benytte digitale værktøjer og processer til at 
oprette virksomheder, registrere filialer og indsende dokumenter og oplysninger 
online. 

                                                      
17 De seks medlemsstater er: Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Irland, Portugal og Rumænien. 

18 I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til 
traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, valgte Danmark ikke at vedtage forordning (EU) 2015/848, som derfor ikke 
er bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark. 

19 De fem medlemsstater er: Belgien, Tjekkiet, Italien, Nederlandene og Slovenien. 

20 De fire medlemsstater er: Bulgarien, Grækenland, Ungarn og Portugal. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0917&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
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66 Vi bemærker, at de fleste af de medlemsstater, der har behov for mere tid til at 
gennemføre tiltag 2 (eIDAS), tiltag 10 (sammenkobling af insolvensregistre) og 
tiltag 11 (anvendelsen af digitale løsninger i løbet af en virksomheds livscyklus), 
havde en benchmarkscore for e-forvaltning, der lå under EU-gennemsnittet i både 
2017 og 2020 (jf. figur 1). 

67 Som allerede anført (jf. tabel 1 og punkt 62) kunne medlemsstaterne modtage 
finansiering til at koble deres systemer sammen med de platforme, som Kommissionen 
havde udviklet. Medlemsstaterne anvendte CEF-finansiering, navnlig til: 

o tiltag 2 (eIDAS): 25,35 millioner euro til 26 medlemsstater 

o tiltag 9 (sammenkobling af selskabsregistre): 2,44 millioner euro til 
ti medlemsstater 

o tiltag 10 (sammenkobling af insolvensregistre): 1,16 millioner euro til syv 
medlemsstater. 

På grundlag af vores revision af en stikprøve af EU-finansierede projekter (jf. punkt 19) 
konstaterede vi, at tilgængeligheden af EU-finansiering af nogle medlemsstater blev 
opfattet som en mulighed og tilskyndede dem til at gennemføre e-
forvaltningstjenester. CEF-projekterne bidrog også til at identificere visse mangler ved 
de eksisterende løsninger (jf. tekstboks 8). 

68 23 af de 24 reviderede projekter og tiltag (dvs. dem, der var gennemført på 
tidspunktet for vores revision) opfyldte de erklærede mål. De sikrede navnlig de 
udviklede løsningers interoperabilitet og genanvendte eksisterende CEF-byggesten 
(dvs. grundlæggende infrastrukturer til digitale tjenester, som er vigtige elementer, der 
kan genanvendes i mere komplekse digitale tjenester) eller 
digitaltjenesteinfrastrukturer (dvs. løsninger, der understøtter gennemførelsen af EU-
dækkende projekter og leverer transeuropæiske interoperable tjenester af fælles 
interesse). 

69 De medlemsstater, vi interviewede, satte pris på den fortsatte tekniske bistand 
fra Kommissionen, når de benyttede de CEF-finansierede digitaltjenesteinfrastrukturer 
eller havde behov for at integrere systemer fra andre medlemsstater, som har indført 
disse digitaltjenesteinfrastrukturer, navnlig til eIDAS-tjenester. Efter deres mening 
gjorde Kommissionens tiltag det muligt at udvikle bæredygtige sammenkoblinger 
mellem forskellige medlemsstaters systemer. 
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Kommissionen fremmede udveksling af god praksis, men det 
lykkedes den ikke at fremme nye digitale offentlige tjenester 

70 Betydningen af at fremme udveksling af god praksis og skabe forbindelser mellem 
de relevante myndigheder og tilgængelige digitale offentlige tjenester er blevet 
anerkendt i de seneste ministererklæringer (jf. punkt 02). Europa-Parlamentet21 har på 
lignende vis understreget betydningen af at fremme god praksis. 

71 Vi vurderede derfor, om Kommissionen på behørig vis: 

o fremmede samarbejde og udveksling af god praksis 

o fremmede de nyligt tilgængelige digitale offentlige tjenester. 

Kommissionen skabte mange muligheder for samarbejde og udveksling 
af god praksis 

72 Vi vurderede de redskaber, som Kommissionen anvendte til at fremme 
udvekslingen af god praksis. Vi konstaterede, at den ikke blot havde oprettet grupper, 
hvor interessenter kunne mødes, men også havde finansieret specifikke projekter i 
denne henseende. 

73 Disse grupper omfattede: 

o styregruppen for handlingsplanen (jf. punkt 11), som mødtes to eller tre gange 
om året, og hvor medlemsstaterne fremlagde deres fremskridt med udviklingen af 
e-forvaltningsløsninger eller eksempler på god praksis og udfordringer 
vedrørende udviklingen af specifikke løsninger. Eftersom handlingsplanen er 
udløbet, afsluttede styregruppen sine aktiviteter i 2021  

o ekspertgrupper vedrørende bestemte emner eller løsninger, såsom en eIDAS-
ekspertgruppe (tiltag 2), en koordineringsgruppe for den fælles digitale portal 
(tiltag 7), en ekspertgruppe om selskabsret (tiltag 9 og 11) og en ekspertgruppe 
om europæiske offentlige tjenesters interoperabilitet. Disse ekspertgrupper 
fungerer stadig. 

                                                      
21 Betænkning om EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020, Europa-Parlamentet, maj 

2017, A8-0178/2017. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0178_DA.pdf
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74 De pågældende projekter blev primært finansieret under: 

o ISA2-programmet, hvor samarbejde og udveksling af god praksis rent faktisk 
udgjorde centrale elementer af Kommissionens interoperabilitetspolitik og 
støttetiltag (jf. artikel 3 og 8 i afgørelse 2015/2240). Et eksempel på et meget 
omfattende initiativ er Joinup-platformen, der præsenteres i tekstboks 9 
(finansieret med i alt 6 millioner euro under to ISA2-tiltag, der indgår i den 
reviderede stikprøve). Efter afslutningen af ISA2-programmet ydede 
Kommissionen i det mindste i 2021 og 2022 yderligere finansiering til Joinup-
platformen under programmet for et digitalt Europa 

o Horisont 2020, som primært gav anledning til ad hoc-initiativer vedrørende 
specifikke emner. Et eksempel herpå er SCOOP4C-projektet, som opbyggede et 
fællesskab af interessenter, der delte erfaringer og god praksis vedrørende 
gennemførelsen af "Kun én gang"-princippet (Horisont 2020-finansieringen 
udgjorde 1 million euro). Der foreligger imidlertid ingen dokumentation for, at 
fællesskabets aktiviteter er fortsat efter projektfinansieringens ophør, selv om 
emnet stadig er relevant. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2240
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Tekstboks 9 

Joinup-platformen - EU's dedikerede platform for samarbejde og 
udveksling om interoperabilitet 

Kommissionen oprettede Joinup i 2011 for at skabe et fælles mødested, der 
giver offentlige administrationer, virksomheder og borgere mulighed for at dele 
og genbruge IT-løsninger og god praksis samt lette kommunikation og 
samarbejde om IT-projekter på tværs af Europa. Joinup fokuserer på e-
forvaltning, semantisk interoperabilitet og open source-software. De vigtigste 
elementer er følgende:  

o Joinup fungerer som et katalog, hvor brugerne nemt kan finde og downloade 
allerede udviklede løsninger. Den omfatter mere end 2 800 
interoperabilitetsløsninger, dvs. færdige softwareværktøjer eller 
genanvendelige tjenester, herunder eID, e-signatur, e-sundhed og e-udbud 
med relation til CEF 

o Joinup hoster praksisfællesskaber såsom den europæiske 
interoperabilitetsreferencearkitektur, deling og genbrug af IT-løsninger, 
fællesskabet for observatoriet for nationale interoperabilitetsrammer, open 
source-observatoriet og observatoriet for innovative offentlige tjenester 

o Joinup er også adgangspunkt for interoperabilitetsakademiet, der er 
udformet med henblik på at formidle viden og fremme udvekslinger mellem 
fagfolk og forskere inden for digital forvaltning. Interoperabilitetsakademiet 
hoster forskellige typer af læringsressourcer og kurser, der varierer fra 
direkte begivenheder (f.eks. workshops, webinarer, sæsonskoler og kurser) til 
brugerstyrede kurser (f.eks. fuldt animerede eller delvist animerede med 
genbrug af eksisterende materialer). 

I 2021 havde platformen ca. 18 000 registrerede brugere. Den blev besøgt næsten 
en halv million gange med over en million sidevisninger. 

Kilde: Revisionsretten. 

75 På grundlag af vores gennemgang af fire ISA2-tiltag (jf. bilag III), protokoller fra 
møderne i styregruppen og ekspertgrupperne samt interview med medarbejdere i 
medlemsstaterne konkluderer vi, at Kommissionen ydede god støtte til samarbejde og 
udveksling af god praksis, og at der fandt udvekslinger sted mellem interessenterne 
vedrørende emner, som var af interesse for dem. 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/joinup
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/innovative-public-services/event/innovative-public-services-observatory-knowledge-exchange
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperable-europe-academy
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76 Vi konstaterede ligeledes, at Kommissionen tog behørigt hensyn til behovet for 
fortsat at fremme samarbejde og god praksis i forbindelse med udarbejdelsen af 
programmerne for perioden 2021-2027: 

o Arbejdsprogrammet vedrørende gennemførelsen af programmet for et digitalt 
Europa for 2021 og 2022 omfatter koordinerings- og støttetiltag med det primære 
mål at fremme samarbejde og/eller yde støtte til EU-politikker. 

o I forslaget til politikprogrammet "Vejen mod det digitale årti" er der planlagt en 
mekanisme for årligt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen (jf. 
punkt 31). 

Kommissionen fremmede ikke digitale offentlige tjenester på en 
fyldestgørende og koordineret måde 

77 Vi vurderede Kommissionens pr-aktiviteter vedrørende digitale offentlige 
tjenester og konstaterede, at der manglede en overordnet strategi for dem. I praksis 
var pr-indsatsen enten generel eller knyttet til specifikke tiltag eller 
finansieringsprogrammer, når det var et krav i retsgrundlaget. 

78 Med hensyn til Kommissionens generelle fremme af e-forvaltningspolitikken 
og/eller e-forvaltningsløsninger handlede den gennem: 

o nyhedsbrevet om e-forvaltning, der udsendes en gang om måneden til 
abonnenterne, og som indeholder de seneste nyheder om EU's 
grænseoverskridende digitale offentlige tjenester, clouden for offentlige tjenester 
og innovation i den offentlige sektor 

o eGovernment4EU-gruppen på Futurium-platformen. Gruppen var tilgængelig for 
den brede offentlighed og gav oplysninger om handlingsplanen for e-forvaltning 
2016-2020 og den fremtidige politik for digital forvaltning. Gruppen på 
platformen ajourføres ikke længere, eftersom handlingsplanen er udløbet 

o sociale medier (Facebook, LinkedIn og Twitter). 

79 Hvad angår den kommunikationsstrategi, som kræves i det relevante 
retsgrundlag, lancerede Kommissionen sin pr-kampagne for tiltag 7 i december 2020, 
da den fælles digitale portal blev taget i brug (jf. punkt 58). Vi konstaterede, at den var 
omfattende, og anser det for god praksis, at Kommissionen hver måned diskuterede 
kampagnen og de respektive nationale arrangementer med de nationale koordinatorer 

https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf?_sm_au_=iVVwNv0vn6P62nkVVkFHNKt0jRsMJ
https://futurium.ec.europa.eu/en/egovernment4eu
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på videokonferencer (kaldet "kommunikationscaféer"). Figur 5 viser data om antallet 
af besøg på Dit Europa-portalen. 

Figur 5 - Antal besøg på Dit Europa-portalen (i millioner) 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra Europa-Kommissionen (GD GROW). 

80 I afgørelsen om oprettelse af ISA2-programmet krævedes der ligeledes fremme af 
gennemførelsen af den europæiske interoperabilitetsstrategi, -ramme og -
referencearkitektur samt af de relevante specifikationer og standarder. Vi 
konstaterede, at pr-kampagnen var proaktiv og omfattende. Ud over etableringen og 
driften af Joinup-platformen (jf. punkt 74 og tekstboks 9) finansierede ISA2-
programmet et tiltag (på i alt 3,62 millioner euro), der fremmede samarbejde og 
lettede samspillet mellem programmets interessenter.  

81 Endelig krævede CEF også, at der skulle gennemføres en kommunikationsstrategi. 
Vi konstaterede, at: 

o en sådan strategi blev udviklet for at fremme CEF-løsninger, der primært var af 
interesse for udviklere af løsninger. De medarbejdere, vi interviewede i 
medlemsstaterne, var positive over for disse løsninger og bekræftede, at de 
genbrugte dem, navnlig til grænseoverskridende tjenester. Genbrug af 
digitaltjenesteinfrastrukturer skal sikre hurtigere, nemmere og mere 
omkostningseffektiv udvikling af digitale tjenester ved hjælp af eksisterende 
teknologier i stedet for, at de enkelte organisationer udvikler sådanne tjenester 
uafhængigt. I henhold til CEF's dashboard om genbrug blev byggestenene ved 
udgangen af 2021 anvendt i 353 projekter, især rundt om i EU 
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https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
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o Kommissionen hidtil ikke har gennemført specifikke bevidstgørelses- eller pr-
kampagner for at gøre potentielle brugere opmærksomme på eksistensen af 
enten systemet til sammenkobling af selskabsregistre (i drift siden 2017) eller 
systemet til sammenkobling af insolvensregistre (i drift siden 2021), som begge 
blev udviklet under CEF. Kommissionen meddelte os, at den planlægger at 
gennemføre en sådan kampagne i) for systemet til sammenkobling af 
selskabsregistre, når værktøjet til behandling af betalinger er klart (jf. 
tekstboks 7), og ii) for systemet til sammenkobling af insolvensregistre, når alle 
medlemsstaterne har tilsluttet sig det (indtil videre er 17 tilsluttet) (jf. punkt 64). 
Ved udgangen af 2021 lancerede Kommissionen en online 
kommunikationskampagne for e-justiceportalen, men kun med meget 
begrænsede henvisninger til systemet til sammenkobling af selskabsregistre. 

82 Selv om brugerbevidsthed er nøglen til at sikre e-forvaltningstjenesternes 
udbredelse, konstaterede vi, at Kommissionen hverken vurderede, i hvor høj grad 
virksomhederne havde kendskab til disse, eller analyserede behovene på dette 
område. Repræsentanterne for de europæiske erhvervsorganisationer, som vi 
interviewede, erklærede, at virksomhederne har kendskab til de e-
forvaltningstjenester, som lovgivningen kræver, at de anvender, men har langt mindre 
kendskab til andre tilsvarende tjenester. 

83 Vi konstaterede, at der ikke desto mindre var ét område, nemlig eIDAS, hvor 
Kommissionen outsourcede en undersøgelse for at analysere markedet for elektronisk 
identifikation, autentifikation og tillidstjenester og for at udvikle og gennemføre et 
pilotprogram, der skulle skabe bevidsthed om disse løsninger blandt SMV'er: 

o Undersøgelsen blev offentliggjort i 2019 og fandt, at der generelt var et meget 
ringe kendskab til eIDAS-løsninger blandt SMV'er. Dette blev vurderet som 
værende en stor hindring 

o Pilotprogrammet blev gennemført i slutningen af 2018 og omfattede et videns- og 
læringsprogram, en eIDAS-værktøjskasse for SMV'er og en strategi til fremme af 
SMV-værktøjskassen. Videns- og læringsprogrammet og eIDAS-værktøjskassen for 
SMV'er er stadig tilgængelige online. Desuden skaber eIDAS-observatoriet (en 
online samarbejdsplatform, som Kommissionen har oprettet) et virtuelt 
fællesskab af interessenter, der sigter mod at fremme en fælles forståelse af 
problemerne vedrørende gennemførelsen og udbredelsen af eIDAS-forordningen. 

84 Undersøgelsen anbefalede, at værktøjskassen skulle udvikles yderligere for at 
tage hensyn til mere specifikke brugerbehov, og at der burde oprettes en langsigtet 
styringsstruktur for interessenter, herunder medlemsstater og regionale 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/712f9ce2-5042-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eidas-toolkit-businesses
https://futurium.ec.europa.eu/en/eidas-observatory
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repræsentanter, SMV-sammenslutninger og tjenesteudbydere, men Kommissionen 
traf ingen foranstaltninger i denne henseende. Kommissionen fremlagde ingen 
begrundelse for, hvorfor anbefalingen fra undersøgelsen ikke var blevet gennemført. 

85 Vi vurderede også, om Kommissionen havde et overblik over de pr-aktiviteter, 
som medlemsstaterne gennemførte, og om den søgte i) at koordinere disse eventuelle 
aktiviteter eller ii) at formidle god praksis i den henseende. Vi konstaterede, at 
Kommissionen ikke har noget overblik over medlemsstaternes foranstaltninger til 
fremme af europæiske eller nationale e-forvaltningsløsninger. Følgelig har den ikke 
identificeret god praksis eller været i stand til at koordinere eksisterende aktiviteter. 
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Konklusioner og anbefalinger 
86 Vores overordnede konklusion er, at Kommissionens tiltag kun har været delvis 
effektive til at fremme både gennemførelsen og udbredelsen af e-forvaltningsløsninger 
i medlemsstaterne. Kommissionen gennemførte tiltagene i handlingsplanen for e-
forvaltning 2016-2020 - som var omfattet af vores revision - men på grund af 
forsinkelser med tiltagene i medlemsstaterne er ikke alle nyudviklede digitale 
offentlige tjenester tilgængelige på tværs af EU. Desuden fremmede Kommissionen 
ikke disse tjenester i større omfang blandt virksomheder og brugere generelt. 

87 Handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 opfyldte de behov, der var blevet 
påpeget i høringer og vurderinger, men den omfattede kun tiltag, som Kommissionen 
selv skulle gennemføre, hvilket gjorde det vanskeligt at indfri den erklærede vision. 
Handlingsplanen indeholdt ingen forpligtelser for medlemsstaterne, selv om 
evalueringsrapporten for den tidligere handlingsplan havde peget på, at den frivillige 
karakter af medlemsstaternes aktiviteter var et stort problem. Effekten heraf var dog 
reduceret, da der for de fleste tiltag var medtaget sådanne forpligtelser i de relevante 
retsakter, der allerede fandtes forud for handlingsplanen, eller som blev vedtaget som 
følge af den. I nogle tilfælde fortsatte gennemførelsen af tiltagene imidlertid efter 
2020 og dermed efter handlingsplanens slutdato (jf. punkt 23-27). 

88 Vi bemærkede, at Kommissionens forslag fra 2021 om udarbejdelse af 
politikprogrammet "Vejen mod det digitale årti" indførte en samarbejdsramme, der 
gav Kommissionen mulighed for hvert år at følge op på medlemsstaternes fremskridt 
hen imod de digitale mål, der er fastsat på EU-plan. Et af det tre mål er imidlertid vagt 
defineret, hvilket medfører en risiko for, at det kan blive fortolket forskelligt af 
medlemsstaterne, hvilket igen kan bringe opfyldelsen af det i fare. Ifølge forslaget fra 
2021 om oprettelse af "Vejen mod det digitale årti" skal Kommissionen fastsætte 
nøgleresultatindikatorer for hvert digitalt mål i gennemførelsesretsakter (jf. punkt 28-
31 og 46-48). 

89 Overvågningen af handlingsplanens gennemførelse var fragmenteret, idet 
Kommissionen ikke havde oprettet en overvågningsramme (herunder indikatorer) for 
handlingsplanen som helhed. Der fandtes imidlertid en sådan ramme for en række 
individuelle tiltag (fire af de seks, der var omfattet af vores revision). De eksisterende 
e-forvaltningsindikatorer (benchmarket for e-forvaltning og indekset for den digitale 
økonomi og det digitale samfund), som Kommissionen offentliggør hvert år, blev ikke 
knyttet direkte til nogen af de tiltag, der blev gennemført under handlingsplanen, og 
var derfor ikke egnede til at måle dens samlede effekt (jf. punkt 32-45). 
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90 Kommissionen gennemførte de seks tiltag, der var rettet mod virksomheder, og 
som derfor var omfattet af vores revision. Den støttede også medlemsstaternes 
gennemførelse af e-forvaltningsløsninger gennem EU-finansierede projekter og ved at 
yde teknisk støtte, hvilket blev værdsat af de medarbejdere i medlemsstaterne, vi 
interviewede (jf. punkt 49-69). 

91 Til trods for denne indsats blev tre ud af seks tiltag kun delvis gennemført i hele 
EU. I to tilfælde (sammenkobling af insolvensregistre og digitale løsninger i løbet af en 
virksomheds livscyklus) skyldtes dette forsinkelser i adskillige medlemsstater (for nogle 
af disse har Kommissionen ingen oplysninger om fremskridt). I ét tilfælde (elektronisk 
identifikation, autentifikation og tillidstjenester, eIDAS) lod den relevante forordning 
det være frivilligt for medlemsstaterne, om de ville yde en indsats. Som følge heraf har 
Kommissionens tiltag mellem 2016 og 2020 endnu ikke ført til betydelige ændringer 
for virksomhederne og borgerne i EU. Et andet tiltag (systemet til sammenkobling af 
selskabsregistre) blev gennemført med forsinkelser i nogle medlemsstater, men 
løsningen har været til rådighed i alle medlemsstaterne siden marts 2022 (jf. punkt 60-
65). 

92 Vi bemærker, at Kommissionen i forslaget til "Vejen mod det digitale årti" fra 
2021 indførte koncepterne i) køreplaner for det digitale årti, som medlemsstaterne 
skal udarbejde, og ii) forløb, som skal fastlægges for hver medlemsstat med henblik på 
at opfylde de digitale mål. Men eftersom forslaget stadig er på vej gennem 
lovgivningsprocessen (pr. september 2022), kan det blive ændret (jf. punkt 46). 

93 Hvad angår eIDAS fremlagde Kommissionen et forslag i 2021 om ændring af den 
eksisterende forordning som reaktion på en evaluering af den. Forslaget afhjælper de 
fleste svagheder og - vigtigst af alt - kræver nu, at hver medlemsstat stiller en 
elektronisk identifikationsordning til rådighed (jf. punkt 54-56). 

Anbefaling 1 - Styrke gennemførelsesrammen for at tilskynde 
medlemsstaterne til at fuldende e-forvaltningstjenesterne 

Kommissionen bør på baggrund af sit forslag til afgørelse om etablering af 
politikprogrammet 2030: "Vejen mod det digitale årti" tilskynde til videreudvikling af e-
forvaltningstjenester og overvågning heraf ved: 

a) entydigt at definere de begreber, der anvendes i de digitale mål, så de kan bruges 
på samme måde over hele EU 
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b) at analysere de nationale køreplaner for det digitale årti og træffe de nødvendige 
foranstaltninger, hvis den vurderer, at de politikker, foranstaltninger og tiltag, der 
er opstillet heri, er utilstrækkelige og bringer den rettidige opfyldelse af 
afgørelsens mål i fare 

c) at gribe ind, hvis medlemsstaterne i forhold til deres planlagte forløb oplever 
forsinkelser med hensyn til at opfylde de digitale mål. 

Måldato for gennemførelsen: efter vedtagelsen af forslaget til afgørelse om "Vejen 
mod det digitale årti", i overensstemmelse med de frister, der er fastsat i afgørelsen 

94 Kommissionen fremmede på aktiv vis forskellige former for samarbejde og 
udveksling af god praksis (f.eks. via ekspertgrupper og platforme), og dette blev 
modtaget positivt af medarbejderne i medlemsstaterne. Kommissionen tog i sit forslag 
til politikdokumentet "Vejen mod det digitale årti" for perioden efter 2020 behørigt 
hensyn til behovet for at fortsætte denne støtte (jf. punkt 70-76). 

95 Kommissionen havde ingen overordnet strategi til at fremme de e-
forvaltningsløsninger, der er tilgængelige på EU-plan, over for centrale brugere. Dette 
betød, at dens pr-aktiviteter hverken var fyldestgørende eller koordinerede. 
Kommissionen fremmede kun løsninger, når der var krav herom i de relevante 
retsakter, og dækkede derfor ikke dem alle (jf. punkt 77 og 78). 

96 Når Kommissionen gennemførte kommunikationskampagner, var de gode. 
Kommissionen fremmede de tekniske løsninger, der blev udviklet under Connecting 
Europe-faciliteten, over for udviklere, men over for brugerne er de nye tjenester, 
såsom systemet til sammenkobling af selskabsregistre og systemet til sammenkobling 
af insolvensregistre, imidlertid endnu ikke blevet fremmet. Kommissionen har heller 
ikke noget overblik over de tiltag, som medlemsstaterne gennemfører for at fremme 
nationale eller europæiske e-forvaltningsløsninger, selv om en koordineret indsats 
kunne give bedre resultater (jf. punkt 79-81 og 85). 

97 Kommissionen vurderede ikke virksomhedernes kendskab til de tilgængelige e-
forvaltningstjenester og foretog ingen analyse af behovene på dette område, selv om 
dette er et vigtigt skridt i udbredelsen af e-forvaltningstjenester. Den eneste 
undtagelse her var eIDAS-markedet: Kommissionen gennemførte en undersøgelse og 
afviklede et pilotprogram for viden og læring blandt små og mellemstore 
virksomheder. Dette resulterede bl.a. i udviklingen af en værktøjskasse til disse 
virksomheder. Selv om undersøgelsen anbefalede at videreudvikle værktøjskassen, traf 
Kommissionen ingen foranstaltninger i denne henseende (jf. punkt 82-84). 
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Anbefaling 2 - Udvikle en omfattende strategi for effektiv 
fremme af e-forvaltningstjenester 

Med henblik på at yde en mere effektiv støtte til den videre udbredelse af e-
forvaltningstjenester over hele Europa bør Kommissionen udvikle en omfattende 
strategi for effektiv fremme af e-forvaltningstjenester på grundlag af en vurdering af 
brugernes grad af kendskab til de tilgængelige e-forvaltningstjenester. Strategien bør 
tage højde for de aktiviteter, som medlemsstaterne udfører i denne forbindelse, enten 
for at lette deres indsats eller for at sikre, at der ikke forekommer dobbeltarbejde. 

Måldato for gennemførelsen: ultimo 2024 

 

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Mihails Kozlovs, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg på mødet den 11. oktober 2022. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Tony Murphy 
 Formand 
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Bilag 

Bilag I - E-forvaltningens udvikling i EU siden 2006 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Finansiering Lovgivning Politiske initiativer

2006-
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015-
2016

2017

2018-
2020

2021

senere

• Tjenesteydelsesdirektivet
(direktiv 2006/123/EF)

• Infrastruktur for geografisk 
information i Europa (INSPIRE) 
(direktiv 2007/2/EF)

• Underskrivelse af 
ministererklæringen fra Malmø 
om e-forvaltning

• Vedtagelse af handlingsplanen for 
e-forvaltning 2006-2010

• ISA-programmet (2010-2015)

• Vedtagelse af den digitale 
dagsorden for Europa

• Første europæiske 
interoperabilitetsramme

• Direktiv 2011/24/EU om 
patientrettigheder i forbindelse 
med grænseoverskridende 
sundhedsydelser

• Vedtagelse af handlingsplanen 
for e-forvaltning 2011-2015

• Forordning (EU) nr. 1024/2012 
om informationssystemet for 
det indre marked (IMI-
forordningen)

• Connecting Europe-faciliteten, 
telekommunikationssektoren 
(2014-2020)

• Direktiv 2013/37/EU om 
ændring af direktiv 
2003/98/EF om 
videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer

• eIDAS-forordningen (forordning 
(EU) nr. 910/2014)

• Direktiv 2014/55/EU
om elektronisk fakturering i 
forbindelse med offentlige 
udbud

• Horisont 2020, samfundsmæssige 
udfordringer (2014-2020)

• De europæiske struktur- og 
investeringsfonde (2014-2020)

• Direktiv (EU) 2016/1148 om 
national informationssikkerhed

• Lancering af strategien for det 
digitale indre marked

• Vedtagelse af handlingsplanen for 
e-forvaltning 2016-2020

• ISA2-programmet (2016-2020)

• Underskrivelse af Tallinn-
ministererklæringen om 
e-forvaltning

• Den nye europæiske 
interoperabilitetsramme

• Handlingsplanen for 
interoperabilitet

• Støtteprogrammet for strukturreformer 
(2017-2020)

• Forordning (EU) 2018/1724 om 
den fælles digitale portal

• Direktiv (EU) 2019/1151 om 
brugen af digitale værktøjer og 
processer inden for selskabsret

• Direktiv (EU) 2019/1024 om 
åbne data

• Underskrivelse af Berlin-
ministererklæringen 

• Det digitale kompas 2030

• 2021-2027: programmet for et 
digitalt Europa, de europæiske 
struktur- og investeringsfonde, 
Connecting Europe-faciliteten, 
genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, Horisont 
Europa, instrumentet for teknisk 
støtte

• Ny eIDAS-forordning
• Det digitale program "Vejen mod 

det digitale årti"



 49 

 

Bilag II - Handlingsplan for e-forvaltning - liste over tiltag 

Politisk prioritering Tiltag Måldato Ansvarligt 
GD 

Modernisering af den 
offentlige administration 
med IKT ved hjælp af 
centrale digitale 
katalysatorer 

1. Støtte medlemsstaternes omstilling til 
fuldt elektroniske offentlige indkøb og 
anvendelse af registre over kontrakter 

2019 GROW 

2. Fremskynde udbredelsen af eIDAS-
tjenester, herunder eID og e-signatur 2016 CNECT 

3. Sikre den langsigtede bæredygtighed 
for grænseoverskridende digitale 
tjenesters infrastruktur 

2018 CNECT 

4. Fremlægge en revideret version af 
den europæiske 
interoperabilitetsramme og støtte 
udbredelsen heraf i de nationale 
administrationer 

2016-2019 DIGIT 

5. Koordinere udviklingen af en 
prototype af et europæisk katalog 
over IKT-standarder for offentlige 
indkøb 

2017 GROW 

6. Kommissionen vil gøre brug af fælles 
byggeklodser såsom CEF DSI'er og 
følge den europæiske 
interoperabilitetsramme. Den vil 
gradvist indføre principperne "digital 
betjening som udgangspunkt" og "Kun 
én gang" samt e-fakturering og e-
indkøb og vurdere konsekvenserne af 
en mulig implementering af "Ingen 
forældede systemer"-princippet 

2016-2019 DIGIT 

Fremme af 
grænseoverskridende 
mobilitet ved hjælp af 
interoperable digitale 
offentlige tjenester 

7. Fremlægge forslag om en fælles 
digital portal 2017 GROW 

8. Gøre den europæiske e-justiceportal 
til en kvikskranke, hvor man kan få 
oplysninger om det europæiske 
retsvæsen 

2016 JUST 

9. Sammen med medlemsstaterne 
oprette den obligatoriske 
sammenkobling af alle 
medlemsstaternes selskabsregistre 

2017 JUST 

10. Arbejde videre på en elektronisk 
sammenkobling af insolvensregistre 2019 JUST 
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Politisk prioritering Tiltag Måldato Ansvarligt 
GD 

11. Fremlægge et initiativ, der skal 
fremme anvendelsen af digitale 
løsninger i løbet af en virksomheds 
livscyklus 

2017 JUST 

12. Fremlægge et lovforslag om udvidelse 
af den fælles elektroniske mekanisme 
til registrering og betaling af moms 

2016 TAXUD 

13. Iværksætte et pilotprojekt om 
indførelse af "Kun én gang"-princippet 
for virksomheder 

2016 CNECT 

14. Oprette et enstrenget system for 
rapportering inden for maritim 
transport og digitalisere alle 
transportdokumenter 

2018 
MOVE 

(sammen 
med TAXUD) 

15. Afslutte oprettelsen af systemet til 
elektronisk udveksling af oplysninger i 
forbindelse med social sikring 

2019 EMPL 

16. Arbejde videre med udviklingen af 
Eures (Europæisk Portal for 
Jobmobilitet) 

2017 EMPL 

17. Støtte medlemsstaterne i udviklingen 
af grænseoverskridende e-
sundhedstjenester 

2016-2018 SANTE 

Fremme af det digitale 
samspil mellem 
administrationerne og 
borgerne/virksomhederne 
med henblik på offentlige 
tjenester af høj kvalitet 

18. Undersøge muligheden for at anvende 
"Kun én gang"-princippet på borgerne 
i en grænseoverskridende kontekst 

2019 CNECT 

19. Fremme udbredelsen og anvendelsen 
af datainfrastrukturen i Inspire-
direktivet 

2016-2020 ENV 

20. Omdanne sine websteder til 
understøttelse af borgernes og 
virksomhedernes stigende 
engagement og deltagelse i EU-
programmer og politiske 
beslutningsprocesser 

2018 COMM 

- 
21. IT-platform til udveksling af 

elektroniske beviser mellem retlige 
myndigheder (nyt, maj 2017) 

2019 JUST 

- 
22. Elektronisk officiel kontrol med 

levnedsmidler og planteprodukter - 
indførelse af et fuldstændigt 

2020 SANTE 
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Politisk prioritering Tiltag Måldato Ansvarligt 
GD 

dematerialiseret miljø, der skal 
understøtte fri og sikker 
bevægelighed for sikre levnedsmidler 
og planteprodukter (nyt, maj 2017) 

- 

23. Håndhævelse af EU's 
fødevarelovgivning i forbindelse med 
onlinesalg og forbrugerinformation 
(nyt, maj 2017) 

2020 SANTE 

- 24. Borgercharter vedrørende digital 
forvaltning (nyt, maj 2017) 2017 CNECT 

- 25. Foranstaltninger vedrørende "digital 
omstilling i byerne" (nyt, maj 2017) 2018 REGIO og 

CNECT 
Kilde: Revisionsretten.  
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Bilag III - Liste over reviderede EU-finansierede projekter 

Fond Nr. på 
foranstaltning/projekt 

Navn på 
foranstaltning/projekt 

EU-bidrag  
(i euro) 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2014-PL-IM-0002 

Oprettelse og drift af den 
paneuropæiske 
proxytjeneste på nationalt 
plan i Polen 

200 000 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2014-DK-IM-0004 Dansk eID-knudepunkt og 
drift 150 000 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2015-DE-IA-0065 

TREATS (TRans-European 
AuThentication Services - 
transeuropæiske 
autentifikationstjenester) 

560 378 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2015-DK-IA-0091 
Integration af danske e-
tjenester i en national eID-
portal 

909 528 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2016-IT-IA-0007 

Systemet til 
sammenkobling af 
selskabsregistre (BRIS) - 
Italien 

178 306 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2016-RO-IA-0041 

Det rumænske 
elektroniske system til 
sammenkobling af det 
nationale kontor for 
selskabsregistre med BRIS 

332 221 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2016-ES-IA-0047 Sammenkobling af 
insolvensregistre - Spanien 118 266 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2016-EU-IA-0064 

eID@Cloud - Integration af 
e-identifikation i 
europæiske 
cloudplatforme i henhold 
til eIDAS-forordningen 

676 723 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2016-EU-IA-0074 
Sammenkobling af 
insolvensregistre for 
Europa 

711 248 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2017-SK-IA-0005 
Sammenkobling af 
insolvensregistre - 
Slovakiet 

104 625 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2017-CY-IA-0023 Sammenkobling af 
insolvensregistre - Cypern 229 998 
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Fond Nr. på 
foranstaltning/projekt 

Navn på 
foranstaltning/projekt 

EU-bidrag  
(i euro) 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2017-HU-IA-0027 Integration af ungarske 
selskabsregistre i EU BRIS 216 489 

Connecting 
Europe-
faciliteten 

2017-RO-IA-0038 
Drift og vedligeholdelse af 
det rumænske BRIS-
adgangspunkt 

37 978 

ISA2 2016.05 
Det europæiske initiativ 
for interoperabilitet ved 
offentlige udbud 

7 682 403 

ISA2 2016.11 Automatisk 
selskabsrapportering 149 927 

ISA2 2016.20 
Joinup - europæisk 
samarbejdsplatform og 
katalog 

5 473 606 

ISA2 2016.22 
Opbygning af fællesskaber 
og effektiv udnyttelse af 
samarbejdsplatforme 

502 328 

ISA2 2016.27 

CAMSS - fælles 
vurderingsmetode for 
standarder og 
specifikationer 

1 208 659 

ISA2 2016.30 
Bevidstgørelse om 
interoperabilitet - 
kommunikationsaktiviteter 

3 620 012 

ISA2 2016.31 Deling og genbrug 3 036 585 

ISA2 2017.05 
Interoperabilitetskrav til 
gennemførelsen af den 
fælles digitale portal 

220 000 

Horisont 2020 737460 Projektet om "Kun én 
gang"-princippet (TOOP) 7 996 708 

Horisont 2020 737492 

Interessentfællesskab for 
"Kun én gang"-princippet: 
mindskning af den 
administrative byrde for 
borgerne (SCOOP4C) 

992 480 

Horisont 2020 870635 Et digitalt Europa for alle 
(DE4A) 7 997 861 

Kilde: Revisionsretten. 
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Bilag IV - Gennemførelse af de tiltag, der var omfattet af revisionen 

Tiltag 
Retsgrundlag 

Kommissionens 
ansvarsområder 

Medlemsstaternes 
ansvarsområder Aktuel situation 

2. Fremskynde udbredelsen af eIDAS-tjenester, 
herunder eID og e-signatur. 

Forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk 
identifikation og tillidstjenester til brug for 
elektroniske transaktioner på det indre marked 
og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF 

• Oprette, vedligeholde og 
ajourføre den centrale 
tjenesteplatform, herunder 
tekniske specifikationer, 
software og teknisk støtte i 
forbindelse med 
sammenkobling af nationale 
eIDAS-platforme (-
knudepunkter) 

• Oprette udvekslingsfora 
• Outsource de relevante 

undersøgelser  
• Afholde seminarer 
• Gennemføre 

håndhævelsesaktiviteter 
baseret på indkomne klager 

• Udvikle en eIDAS-
ordning 

• Udvikle den nationale 
eIDAS-platform 
(knudepunkt) ved hjælp 
af finansiering under 
CEF-projekter 
vedrørende generiske 
tjenester 

• Anmelde ordning(er) 

• 18 medlemsstater havde enten anmeldt (14) 
eller forhåndsanmeldt (4) et eID-system. Dette 
betyder, at der er ni medlemsstater, der endnu 
ikke deltager. 

• CEF-finansieringen til eID og e-signatur udgjorde 
20,39 millioner euro til centrale 
tjenesteplatforme og 25,35 millioner euro til 72 
projekter vedrørende generiske tjenester i 26 
lande. 

• Under hensyntagen til manglerne ved eIDAS-
forordningen fremlagde Kommissionen i juni 
2021 et forslag til en ny forordning for så vidt 
angår fastlæggelse af en ramme for en 
europæisk digital identitet. 

7. Fremlægge forslag om en fælles digital portal 
(dvs. et fælles adgangspunkt for online 
information, procedurer og bistandstjenester). 

Forordning (EU) 2018/1724 om oprettelse af en 
fælles digital portal, der giver adgang til 
oplysninger, procedurer og bistands- og 
problemløsningstjenester, og om ændring af 
forordning (EU) nr. 1024/2012 

• Fremsætte et forslag til 
retsakt 

• Gennemføre forordningen 
om den fælles digitale portal: 
udvikling, tilgængelighed, 
overvågning, opdatering, 
vedligeholdelse, sikkerhed for 
og hosting af Dit Europa-
portalen (den fælles 
brugergrænseflade), 
herunder søgemaskine, 
linkfortegnelse, fælles 

• Digitalisere de 21 
procedurer, der skal 
tilbydes online inden for 
rammerne af 
forordningen om den 
fælles digitale portal 

• Udvikle, tilbyde, 
overvåge, opdatere, 
vedligeholde og sikre 
IKT-applikationer med 
tilknytning til de 
nationale websteder og 
websider, som de 

• De første tjenester blev lanceret den 12. 
december 2020 og er tilgængelige fra det fælles 
adgangspunkt på Dit Europa-portalen.  

• Ved udgangen af 2023 vil Dit Europa tilbyde 
adgang til 21 onlineprocedurer i alle EU-lande, 
som vil være fuldt ud digitaliserede uden behov 
for papirarbejde. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
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Tiltag 
Retsgrundlag 

Kommissionens 
ansvarsområder 

Medlemsstaternes 
ansvarsområder Aktuel situation 

vejviser til bistandstjenester 
og brugerfeedbackredskaber 

forvalter, og som er 
forbundet med den 
fælles 
brugergrænseflade (Dit 
Europa) 

9. Sammen med medlemsstaterne oprette den 
obligatoriske sammenkobling af alle 
medlemsstaternes selskabsregistre 

Direktiv 2012/17/EU, ophævet ved direktiv (EU) 
2017/1132  
Gennemførelsesforordning (EU) 2015/884 

Direktiv (EU) 2019/1151 (ændring af direktiv (EU) 
2017/1132) 

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/2244 
(ophæver gennemførelsesforordning 2015/884) 

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/1042 
(ophæver gennemførelsesforordning 
(EU) 2020/2244) 

• Oprette, vedligeholde og 
opdatere den centrale 
tjenesteplatform og 
grænsefladen (e-
justiceportalen), herunder 
tekniske specifikationer, 
software og teknisk støtte i 
forbindelse med 
sammenkobling af nationale 
registre 

• Digitalisere de nationale 
registre 

• Sammenkoble de 
nationale registre ved 
hjælp af finansiering 
under CEF-projekter 
vedrørende generiske 
tjenester 

• Over fire år efter indførelsen af systemet til 
sammenkobling af selskabsregistre har 
Kommissionen endnu ikke implementeret 
værktøjet til behandling af betalinger i 
systemet. 

• CEF-finansieringen udgjorde 8 millioner euro til 
centrale tjenesteplatforme og 2,44 millioner 
euro til 16 projekter vedrørende generiske 
tjenester i ti lande. 

10. Arbejde videre på en elektronisk 
sammenkobling af insolvensregistre 

Forordning (EU) 2015/848 

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/917 

• Oprette, vedligeholde og 
opdatere den centrale 
tjenesteplatform og 
grænsefladen (e-
justiceportalen), herunder 
tekniske specifikationer, 
software og teknisk støtte i 
forbindelse med 
sammenkobling af nationale 
registre 

• Digitalisere de nationale 
registre 

• Sammenkoble de 
nationale registre ved 
hjælp af finansiering 
under CEF-projekter 
vedrørende generiske 
tjenester 

• Kun 17 ud af 26 (dvs. 27 minus én, som valgte 
ikke at deltage) medlemsstater er 
sammenkoblet. Fem andre er i gang med 
udviklings- og testprocessen. Dette betyder, at 
fire medlemsstater endnu ikke deltager. 

• CEF-finansieringen udgjorde 1,16 millioner euro 
til fire projekter vedrørende generiske tjenester 
i syv lande.  

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32019R0917
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Tiltag 
Retsgrundlag 

Kommissionens 
ansvarsområder 

Medlemsstaternes 
ansvarsområder Aktuel situation 

11. Fremlægge et initiativ, der skal fremme 
anvendelsen af digitale løsninger i løbet af en 
virksomheds livscyklus 

Direktiv (EU) 2019/1151 om ændring af 
direktiv (EU) 2017/1132 

• Fremsætte et forslag til 
retsakt  

• Gennemføre direktiv 
(EU) 2019/1151 

• Medlemsstaterne skulle senest i august 2021 
gennemføre direktiv (EU) 2019/1151, 
medmindre de erklærede, at de ansøgte om 
den mulige udsættelse på et år. 17 
medlemsstater erklærede, at de ville benytte 
sig af udsættelsen. 

13. Iværksætte et pilotprojekt om indførelse af 
"Kun én gang"-princippet for virksomheder 

• Iværksætte et pilotprojekt  

• TOOP's konsortium af 
51 organisationer 
bestod af 19 nationale 
administrationer (eller 
organer bemyndiget af 
disse) fra 17 forskellige 
medlemsstater og to 
associerede lande.  

• Har skabt en løsningsarkitektur, der 
sammenkobler 40 informationssystemer. 

• Den arkitekturplan, der blev udviklet som led i 
projektet, er blevet en del af forordningen om 
den fælles digitale portal, og de tekniske output 
er overdraget til CEF.  

• "TOOP Book", offentliggjort i 2021 
(https://www.springer.com/gp/book/97830307
98505).  

• Horisont 2020-finansiering på 98,52 % af det 
samlede projektbudget på 8,12 millioner euro. 

Kilde: Revisionsretten. 

 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
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Akronymer og forkortelser 
CEF: Connecting Europe-faciliteten 

DESI: Indeks for den digitale økonomi og det digitale samfund 

eID: elektronisk identifikation 

eIDAS: elektronisk identifikation, autentifikation og tillidstjenester 

GD CONNECT: Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi 

GD DIGIT: Generaldirektoratet for Informationsteknologi 

GD GROW: Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og 
SMV'er 

GD: Generaldirektorat 

IKT: Informations- og kommunikationsteknologi 

ISA2: Interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, 
virksomheder og borgere 

SMV'er: Små og mellemstore virksomheder 
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Glossar 
Arkitekturplan: I forbindelse med informationsteknologi er dette et generisk diagram, 
der anvendes til at visualisere højniveauarkitekturen i en virksomheds systemer på et 
konceptuelt, logisk eller fysisk plan. Den viser de centrale komponenter og den 
indbyrdes sammenhæng mellem dem.  

Benchmark for e-forvaltning: indikator, der sammenligner, hvordan regeringer i 36 
europæiske lande leverer digitale offentlige tjenester. 

Big data: Store mængder ustrukturerede data fra forskellige kilder samt behandling, 
indsamling, lagring og analyse af disse med henblik på at afdække meningsfulde 
mønstre, tendenser og sammenhænge. 

Centrale katalysatorer (benchmark for e-forvaltning): Digitale værktøjer såsom 
elektronisk identifikation (eID), e-dokumenter og digital post, der understøtter sikker 
identifikation og kommunikation mellem en bruger og en statslig tjeneste. 

Centrale tjenesteplatforme: Centrale knudepunkter, der giver mulighed for 
transeuropæisk konnektivitet. Denne del af digitaltjenesteinfrastrukturen forvaltes, 
gennemføres og drives af Kommissionen. 

Cloudcomputing: Fjernbehandling og -lagring af data via internettet. 

Connecting Europe-faciliteten: Et instrument, der yder finansiel støtte til etablering af 
bæredygtig og sammenkoblet infrastruktur inden for sektorerne energi, transport og 
information og kommunikation. 

Den europæiske e-justiceportal: Et EU-websted med oplysninger om 
medlemsstaternes retssystemer, retshjælp, juridiske databaser samt insolvens- og 
ejendomsregistre. 

Den europæiske interoperabilitetsramme: Et vejledningsdokument, der fastlægger en 
fælles tilgang for sammenkædning af leveringen af digitale offentlige tjenester i hele 
EU. 

Det digitale indre marked: Et område uden indre grænser for digitale tjenester. 

Digital ID-tegnebog: En applikation til digital lagring af personoplysninger og 
personlige dokumenter. 
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Digitaltjenesteinfrastrukturer: En ramme, der yder støtte til EU-dækkende projekter 
om indførelse af interoperable digitale tjenester; består af centrale tjenesteplatforme 
og generiske tjenester. 

eID: En eIDAS-tjeneste, der skal lette den gensidige anerkendelse af nationale 
ordninger for elektronisk identifikation mellem medlemsstaterne. 

eIDAS: Elektroniske identifikations- og tillidstjenester til brug for elektroniske 
transaktioner på det indre marked.  

e-signatur: En eIDAS-tjeneste, der understøtter offentlige administrationer og 
virksomheder i brugen af elektroniske signaturer. 

Fælles digital portal: Et fælles adgangspunkt for online information, procedurer og 
bistandstjenester. 

Generiske tjenester: Gatewaytjenester, der forbinder en eller flere nationale 
infrastrukturer med den eller de centrale tjenesteplatforme. 

Indeks for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI): Et værktøj til 
overvågning af EU's samlede digitale resultater og måling af medlemsstaternes 
fremskridt hen imod digital konkurrenceevne. 

Interoperabilitet: Et systems evne til at kommunikere og samarbejde med andre 
systemer, bl.a. ved udveksling af data. 

ISA²: Et EU-program, der understøttede udviklingen af interoperable 
grænseoverskridende og tværsektorielle offentlige tjenester. 

IT-plan: Et planlægningsværktøj eller dokument, som en 
informationsteknologiorganisation opretter for at styre sine prioriteter, sine projekter, 
sine budgetter, sin bemanding og andre IT-strategiske initiativer. Ved hjælp af IT-
planen skitserer organisationen sine fremtidige mål og dokumenterer de specifikke 
trin, der er nødvendige for at nå dem. 

Kun én gang-princippet: Princip om, at personer og virksomheder kun skal levere 
oplysninger til en offentlig administration i EU én gang, og at administrationerne skal 
dele disse oplysninger med hinanden. 

Kunstig intelligens: Anvendelse af computere til at simulere menneskelig intelligens 
ved hjælp af f.eks. indlæring og problemløsning. 

Livsbegivenheder (benchmark for e-forvaltning): Pakker af statslige tjenester, som 
normalt leveres af forskellige statslige myndigheder omkring et fælles tema set ud fra 



 60 

 

den berørte borgers eller iværksætters perspektiv. Benchmarket for e-forvaltning 
dækker otte livsbegivenheder (forvaltningsområder). 

Open source-software: Software, hvis kildekode frit kan anvendes, ændres og deles af 
alle. 

Tillidstjenester: Levering og sikring af digitale certifikater, der anvendes til at oprette 
og validere elektroniske signaturer og autentificere underskriverne eller til at 
autentificere websteder. 
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Kommissionens svar 
 

 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

 

 

Tidslinje 
 

 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

  

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=62438
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=62438
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© Den Europæiske Union, 2022 

Den Europæiske Revisionsrets politik for videreanvendelse er fastsat i Revisionsrettens 
afgørelse nr. 6-2019 om den åbne datapolitik og videreanvendelse af dokumenter. 
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https://www.eca.europa.eu/da/Pages/Transparency-portal-home.aspx
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Revisionsholdet 
Revisionsrettens særberetninger præsenterer resultaterne af dens revisioner 
vedrørende EU-politikker og -programmer eller forvaltningsspørgsmål i forbindelse 
med specifikke budgetområder. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og 
udformer Revisionsretten sine revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der 
knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse eller regeloverholdelsen, de pågældende 
indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og 
offentlige interesse. 

Denne forvaltningsrevision blev udført af Afdeling IV - Regulering af markeder og 
konkurrenceøkonomi, der ledes af Mihails Kozlovs, medlem af Revisionsretten. 
Revisionen blev ledet af Ivana Maletić, medlem af Revisionsretten, med støtte fra 
kabinetschef Sandra Diering, attaché Tea Vlainic, ledende administrator 
Marion Colonerus, opgaveansvarlig Agnieszka Plebanowicz samt revisorerne 
Maria Echanove og Stefan-Razvan Hagianu. Mark Smith ydede sproglig støtte. 

 
Fra venstre til højre: Maria Echanove, Marion Colonerus, Stefan-Razvan Hagianu, 
Ivana Maletić, Agnieszka Plebanowicz, Tea Vlainic, Sandra Diering. 
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Digitale tjenester får større og større betydning. I lyset heraf 
vurderer denne beretning, hvor effektiv Kommissionens 
handlingsplan fra 2016 har været med hensyn til at fremme e-
forvaltning i EU. Vi konstaterede, at Kommissionen på 
tilfredsstillende vis gennemførte de tiltag, som var omfattet af 
vores revision.  

Den støttede også gennemførelsen af digitale tjenester i 
medlemsstaterne via finansiering, teknisk støtte og fremme af 
samarbejde. Men på grund af forsinkelser i medlemsstaterne er 
ikke alle digitale tjenester tilgængelige på tværs af EU. 

Kommissionen overvågede kun nogle enkelte tiltag, ikke 
handlingsplanens gennemførelse i sin helhed. 

Desuden var der ingen overordnet strategi for fremme af de 
tilgængelige e-forvaltningsløsninger på EU-plan blandt de centrale 
brugere. 

Vi fremsætter en række anbefalinger med henblik på at afhjælpe 
disse forhold. 

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 
287, stk. 4, andet afsnit, TEUF. 
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