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Dette dokument indeholder Europa-Kommissionens svar på bemærkninger i Revisionsrettens 

særberetning, jf. artikel 259 i finansforordningen, og offentliggøres sammen med den pågældende 

særberetning.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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RESUMÉ (punkt I-XI) 

Kommissionens svar:  

I-X: Digital forvaltning er et tværgående emne, der behandles gennem flere initiativer i mange af 

Europa-Kommissionens tjenestegrene. 

Handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 blev udformet til at fungere som en katalysator for 
koordinering af moderniseringsindsatsen i den offentlige sektor og ressourcerne inden for e-
forvaltning og for at bidrage til at koordinere de finansieringskilder og ledsageforanstaltninger, som 
medlemsstaterne har til rådighed gennem forskellige EU-programmer. Den blev oprettet som en 
forpligtelse fra Kommissionens side og fastsatte således kun frister for Kommissionens aktioner. 
Medlemsstaterne kan bygge videre på dette for at overholde de frister, der er fastsat andre steder 
(f.eks. forordning (EU) nr. 910/2014, forordning (EU) 2018/1724, direktiv (EU) 2017/1132 og 
direktiv (EU) 2019/1151). 

Handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 havde ikke et tildelt budget, og som bemærket af 
Revisionsretten var fremme af udviklede løsninger derfor hovedsagelig begrænset til de aktiviteter, 
der var planlagt i de enkelte foranstaltninger, og en udveksling af bedste praksis mellem 
medlemsstaterne. Som anbefalet af Revisionsretten bestræber Kommissionen sig på at udvikle en 
mere omfattende strategi for effektiv fremme af e-forvaltningstjenester. 

Handlingsplanerne for e-forvaltning dannede grundlag for Kommissionens planlagte fremtidige 
aktiviteter, som den (som anbefalet af Revisionsretten) har til hensigt at bruge til at styrke 
gennemførelsesrammen for at tilskynde medlemsstaterne til at fuldende e-forvaltningstjenesterne. 

På baggrund af politikprogrammet for det digitale årti "Vejen mod det digitale årti" (som blev 
vedtaget på politisk niveau efter revisionens afslutning og endnu ikke er formelt vedtaget) vil både 
gennemførelsesrammen for e-forvaltningstjenester og strategien for fremme af e-
forvaltningstjenester blive styrket af overvågningsmekanismen, samarbejdsrammen samt 
rapporter og anbefalinger til afhjælpning af mangler i medlemsstaternes arbejde med at nå 
målene for det digitale årti.  

Behovet for at udvikle nationale køreplaner og forløb med henblik på at nå målet om, at alle 
centrale offentlige tjenester skal være tilgængelige online senest i 2030, vil sammen med 
overvågningsmekanismen på EU-plan i medfør af politikprogrammet for det digitale årti også 
fremme e-forvaltningstjenester. 

Nogle af de vigtigste igangværende og fremtidige aktiviteter omfatter arbejdet i ekspertgruppen 
om offentlig administration og forvaltning, revisionen af benchmarket for e-forvaltning, forbedring 
af økosystemet for digitale identitets- og tillidstjenester, støtte til bæredygtig levering af digitale 
forvaltningstjenester på lokalt plan, forslaget om at skabe et strukturelt samarbejde om 
interoperabilitet mellem medlemsstaterne og Kommissionen, gennemførelse af forordningen om 
den fælles digitale portal og et nyt initiativ inden for selskabsret (se e-forvaltning | Europa-
Kommissionen) 

VII. Kommissionen mener, at benchmarket for e-forvaltning egner sig til at måle niveauet for 

levering af offentlige tjenesteydelser i medlemsstaterne. Selv om benchmarkingen ikke var 
specifikt udformet med henblik på at overvåge handlingsplanen, mener Kommissionen, at den 
dækker planen, fordi den måler planens principper ved hjælp af indikatorer. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_da
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_da
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_da
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IX. Synergier mellem markedsføringsaktiviteter under de forskellige finansieringsordninger (såsom 

ISA2-programmet) blev udnyttet (f.eks. gennem fælles registre (JOINUP), kampagner (Digital 
Innovation Challenge) og arrangementer (DIGITALL-konferencen og fælles workshopper under den 
europæiske uge for regioner og byer)). Koordineringen blev begrænset af deres forskellige 
tidsrammer og organisatoriske rammer og manglen på et særskilt budget for handlingsplanen for 
e-forvaltning. 

XI. Kommissionen accepterer alle anbefalingerne.: Se Kommissionens svar i afsnittet om 

anbefalinger. 

INDLEDNING (punkt 1-13) 

Kommissionens svar: 

4. Kommissionen understreger, at politiske initiativer og finansielle programmer, der er vedtaget 

efter udløbet af handlingsplanen for e-forvaltning, såsom politikprogrammet for det digitale årti og 
NextGenerationEU/genopretnings- og resiliensfonden, fremmer etableringen af digitale offentlige 
tjenester og et system til fastsættelse af mål og overvågning, som bør gøre det muligt for 
medlemsstaterne at tage et skridt frem med hensyn til at etablere digitale forvaltningstjenester i 
overensstemmelse med principperne og de mange tiltag i handlingsplanen for e-forvaltning 2016-
2020. 

Kommissionen fremhæver, at der er et kommende forslag om interoperabilitet — 
interoperabilitetsstrategien for EU's myndigheder — som har til formål at fastlægge en fælles 
forvaltning for at styre udviklingen af interoperabilitet mellem EU's offentlige myndigheder (CWP 
20221).  

REVISIONENS OMFANG OG REVISIONSMETODEN 
(punkt 14-19)  

Ingen svar fra Kommissionen.  

BEMÆRKNINGER (punkt 20-85) 

Kommissionens svar: 

Tekstboks 1 — Visionen og de politiske prioriteringer i handlingsplanen 

Se svaret til punkt 27.  

                                                 
1 CWP 2022/et Europa klar til den digitale tidsalder: resource.html (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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25. Handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 kunne ikke og havde ikke til formål at indføre 

nye forpligtelser for medlemsstaterne. Den blev udformet med henblik på at fungere som en 
katalysator (som angivet af Revisionsretten i punkt II) for koordinering af moderniseringsindsatsen i 
den offentlige sektor og ressourcerne inden for e-forvaltning og for at bidrage til at koordinere de 
finansieringskilder og ledsageforanstaltninger, som medlemsstaterne har til rådighed gennem 
forskellige EU-programmer. 

27. Da handlingsplanen udgjorde et tilsagn fra Kommissionens side, indeholdt den kun frister for 

Kommissionens foranstaltninger, som medlemsstaterne kunne bygge videre på for at overholde de 
frister, der er fastsat andre steder (f.eks. forordning (EU) nr. 910/2014, forordning (EU) 2018/1724, 
direktiv (EU) 2017/1132, direktiv (EU) 2019/1151). 

Selv om selve handlingsplanen var klart tidsbegrænset (2016-2020), var det hensigten, at den 
skulle bidrage til resultater langt ud over dens egen tidsramme og føre til virkninger med tidsfrister, 
der er specifikke for de forskellige omfattede områder, og som ofte er fastsat i de relevante 
retsakter. 

Tekstboks 4 — Mål, der skal opfyldes med hensyn til digitalisering af 
offentlige tjenester 

Se svaret til punkt 30. 

30. Siden Kommissionen vedtog sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

(COM(2021) 574 final/15.9.2021) om etablering af politikprogrammet for 2030 "Vejen mod det 
digitale årti" (som der blev opnået politisk enighed om efter revisionens afslutning, og som endnu 
ikke er formelt vedtaget): 

 Med hensyn til mål (1) defineres "centrale offentlige tjenester" som væsentlige tjenester, 
der leveres af offentlige enheder til fysiske personer i forbindelse med store 
livsbegivenheder og til juridiske personer i deres arbejdsliv. 

 Der er kommet en ny formulering af mål 3: "100 % af EU-borgerne har adgang til sikre 
metoder til elektronisk identifikation (eID), der er anerkendt i hele Unionen, og som giver 
brugerne fuld kontrol over identitetstransaktioner og delte personoplysninger".  

Dette bør imødekomme Revisionsrettens bemærkning. 

32. Se svaret til punkt 40. 

34-36. Regelmæssige møder i styregruppen for handlingsplanen for e-forvaltning udgjorde en 
platform for udveksling af oplysninger om fremskridt med hensyn til gennemførelsen af 
handlingsplanen og den nuværende status.  

Kommissionen overvågede resultaterne af Kommissionens foranstaltninger. Den overvågede ikke 
handlingsplanens resultater eller virkninger fuldt ud, da det stod klart, at disse sommetider ville 
blive opnået uden for handlingsplanens tidsplan. 

Som anført af Revisionsretten i punkt 72, 73 og 75 blev Kommissionen desuden informeret om 
fremskridtene gennem regelmæssig kontakt med medlemsstaterne i forbindelse med specifikke 
ekspertgrupper, der er nedsat med henblik på samarbejde og udveksling (f.eks. i CEF-
ekspertgruppen og CEF-udvalget, koordinationsgruppen for verdensmålene for bæredygtig udvikling 
og ekspertgruppen om interoperabilitet). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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Tekstboks 5 — Specifikke overvågningsordninger for den europæiske 
interoperabilitetsramme 

Observatoriet for nationale interoperabilitetsrammer (NIFO) vil fortsat eksistere i perioden 2021-

2027 som en af de centrale resultatindikatorer for programmet for et digitalt Europa og 

hovedinstrumentet til måling af interoperabilitet i Europa. 

 

40, 41 og 42. Benchmarket for e-forvaltning er som nævnt det årlige måleinstrument til 

evaluering af tilgængeligheden af og kendetegnene ved e-forvaltning i Europa. Det analyserer den 
nuværende status for leveringen af digitale offentlige tjenester i Europa og hjælper med at 
kortlægge behovet for yderligere tiltag på EU-plan. De målte indikatorer er knyttet til og afledt af 
de politiske prioriteter, der er fastsat i de handlingsplaner og erklæringer, som medlemsstaterne 
har undertegnet. Kommissionen mener, at benchmarket for e-forvaltning egner sig til at måle 
niveauet for levering af offentlige tjenesteydelser i medlemsstaterne. Selv om benchmarkingen 
ikke er specifikt udformet med henblik på at overvåge handlingsplanen, mener Kommissionen, at 
den dækker planen, fordi den måler planens principper ved hjælp af indikatorer. 

43. Kommissionen følger de tendenser og behov, der opstår i forbindelse med levering af digitale 

offentlige tjenester. Som følge heraf skal metoden ajourføres hvert tredje til fjerde år for at holde 
trit med udviklingen. På denne måde kan Kommissionen fremlægge historiske sammenligninger for 
to år (dataindsamlingen foregår hvert andet år, og derfor vises et fuldstændigt billede af alle 
tjenester under alle livsbegivenheder hvert andet år). 

I rapporten fra 2021 og efter den seneste ajourføring af metoden blev scorerne samlet for to år på 
baggrund af forskellige metoder. Metodedokumentet blev ajourført, og sammenlægningen blev 
forklaret i rapporten. Det var ikke muligt at foretage justeringer, da der blev tilføjet nye tjenester og 
nogle blev fjernet, mens flere spørgsmål vedrørende måling af forskellige tjenester også blev 
opdateret/fjernet/tilføjet. 

46. Kommissionen fremhæver, at observatoriet for nationale interoperabilitetsrammer (NIFO) 

fortsat vil eksistere i perioden 2021-2027 som hovedinstrumentet til måling af interoperabilitet i 
Europa og også som en af nøgleresultatindikatorerne for programmet for et digitalt Europa. 

48. Kommissionen understreger, at et af målene for digitaliseringen af offentlige tjenester er, at 

100 % af de vigtigste offentlige tjenester leveres online. 

Dette mål er opdelt i to delmål under DESI: 

 Digitale offentlige tjenester for borgerne 

 Digitale offentlige tjenester for virksomheder 

Begge indikatorer stammer fra specifikke beregninger (onlineadgang for nationale og 
grænseoverskridende tjenester for virksomheder og borgere) under 
benchmarkrammeundersøgelsen om e-forvaltning. KPI'er er tilgængelige online: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735 

Tekstboks 7 — Forsinket implementering af værktøjet til behandling af 
betalinger under tiltag 9 og 10 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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Da alle obligatoriske oplysninger, der offentliggøres af medlemsstaterne via IRI, er gratis 

tilgængelige, og medlemsstaterne kun må opkræve gebyrer for oplysninger eller dokumenter, som 

de eventuelt og som supplement til de obligatoriske oplysninger i sammenkoblingssystemet 

vedlægger (ingen medlemsstat har hidtil har givet udtryk for, at de har til hensigt at gøre det), 

mener Kommissionen, at virkningen af et manglende betalingssystem for IRI ikke er væsentlig. 

56. eIDAS-knudepunkter vil ikke automatisk blive erstattet af tegnebogen, og det er sandsynligt, 

at de fortsat vil blive anvendt til at lette anvendelsen af nationale ID-redskaber på tværs af 
grænserne. 

77. Kommissionen koordinerede pr-aktiviteterne i det omfang, det var muligt, i betragtning af de 

forskellige finansieringsordninger, de involverede foranstaltningers forskelligartede karakter og 
deres forskellige tidsplaner og organisatoriske rammer. Dette blev udvidet til at omfatte fælles 
registre (JOINUP), kampagner (Digital Innovation Challenge) og arrangementer (DIGITALL-
konferencen og fælles workshopper under den europæiske uge for regioner og byer). Da der ikke 
var noget særskilt budget for handlingsplanen for e-forvaltning, var alle pr-aktiviteter knyttet til 
specifikke foranstaltninger eller finansieringsprogrammer. 

85. Kommissionen har bestræbt sig på at få en idé om medlemsstaternes foranstaltninger for at 

fremme europæiske eller nationale e-forvaltningsløsninger, for så vidt som den indhentede 
oplysninger om: 

 pr-aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af CEF-digitaltjenesteinfrastrukturer 
gennem den obligatoriske rapportering som aftalt i tilskudsaftalerne  

 bedste praksis for pr-aktiviteter gennem udveksling af erfaringer og god praksis i 
styregruppen for handlingsplanen for e-forvaltning. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER (punkt 86-
98) 

Kommissionens svar: 

86. Kommissionen ønsker at understrege, at handlingsplanen for e-forvaltnings fokus på 

foranstaltninger hos Kommissionen begrænsede dens indflydelse til effektivt at fremme 
gennemførelsen og udbredelsen af e-forvaltningsløsninger i medlemsstaterne.  

Kommissionen har for nylig indført nye politiske instrumenter med øget politisk indflydelse (vejen 
mod det digitale årti, det digitale kompas 2030) og betydeligt øget finansiering. Efter 
Kommissionens opfattelse bør dette gøre det muligt at opfylde handlingsplanens mål på lang sigt. 
Det foreslås også, at disse instrumenter skal omfatte strenge målretnings- og 
overvågningsordninger med medlemsstaterne. 

88. Artikel 5, stk. 1, i det politisk vedtagne politikprogram for det digitale årti (i udkastet til 

udgaven for juridiske sprogeksperter) har følgende ordlyd: 
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"Kommissionen overvåger Unionens fremskridt mod de generelle målsætninger, der er fastsat i 
artikel 3, og de digitale mål, der er fastsat i artikel 4. Til det formål baserer Kommissionen sig på 
DESI og fastsætter ved hjælp af en gennemførelsesretsakt KPI'erne for hvert digitalt mål. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2." 

Kommissionen forventer at mindske risikoen for forskellige fortolkninger i medlemsstaterne ved at 
definere klare KPI'er i gennemførelsesretsakterne.  

89. De nye indikatorer vil supplere de eksisterende KPI'er, der er rapporteret i benchmarket for e-

forvaltning og indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund, hvilket vil give mulighed 
for nøje overvågning af målene for "Vejen mod det digitale årti" og skabe den kontekst, der er 
nødvendig for at forstå udviklingen. 

93. Kommissionen er overbevist om, at ændringen af eIDAS-forordningen vil resultere i, at alle 

mennesker i Europa får sikre, pålidelige og bredt accepterede digitale identifikationsmidler, der kan 
anvendes i hele Unionen. 

Anbefaling 1 — Styrke gennemførelsesrammen for at 

tilskynde medlemsstaterne til at fuldende e-

forvaltningstjenesterne 

Kommissionen accepterer anbefalingen: 

Der findes allerede et solidt grundlag for gennemførelsen af denne anbefaling. 

Der blev opnået politisk enighed om politikprogrammet for det digitale årti i juli 2022. 
Medlemsstaterne skal udarbejde nationale køreplaner og arbejde på forløb for at nå målene. I 
årsrapporterne vil der blive gjort status over fremskridtene, og specifikke henstillinger vil sigte mod 
at afhjælpe mangler. Desuden er der nedsat en ny ekspertgruppe for medlemsstaterne, som skal 
omdefinere og gennemføre benchmarket for e-forvaltning i samarbejde med Kommissionen og 
medlemsstaterne samt overvåge fremskridtene hen imod målet for offentlige tjenester i 
politikprogrammet for det digitale årti.  

Kommissionen forventer, at medlemsstaterne nøje koordinerer deres indsats og fuldt ud udnytter 
de mekanismer, som politikprogrammet for det digitale årti stiller til rådighed. 

95. Synergier mellem pr-aktiviteter under de forskellige finansieringsordninger (såsom ISA2-

programmet) blev udnyttet (f.eks. gennem fælles registre (JOINUP), kampagner (Digital Innovation 
Challenge) og arrangementer (DIGITALL-konferencen og fælles workshopper under den europæiske 
uge for regioner og byer)). Koordineringen blev begrænset af deres forskellige tidsrammer og 
organisatoriske rammer og manglen på et særskilt budget for handlingsplanen for e-forvaltning. 

97. Opsøgende arbejde blandt virksomheder og SMV'er vil blive fornyet inden for rammerne af det 

nye økosystem for eID og tillid, der skal oprettes efter forslaget til en ramme for en europæisk 
digital identitet.  
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Anbefaling 2 — Udvikle en omfattende strategi for effektiv 

fremme af e-forvaltningstjenester 

Kommissionen accepterer anbefalingen: 

Med digitale innovationsknudepunkter og GovTech-inkubatoren, som finansieres under programmet 
for et digitalt Europa, vil to vigtige instrumenter til at fremme tekniske løsninger for digital 
forvaltning i hele Europa blive tilgængelige. Kommissionen vil undersøge den bedste måde at 
udnytte disse kapaciteter på, samtidig med at bevidstheden om eksisterende løsninger øges. 

Desuden har det kommende forslag til en styrket politik for interoperabilitet i EU's offentlige sektor 
til formål at forbedre udbredelsen af interoperable digitale forvaltningsløsninger ved at tilskynde til 
koordineret udvikling og forsøgsaktiviteter og ved at øge tilgængeligheden af og adgangen til 
almindeligt accepterede løsninger. 
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