
Justitia vinterakademi  

Justitia udvider vores vinterakademi, så det også bliver muligt for fuldmægtige og nyuddannede 

jurister at deltage. vinterakademiet er et tre dages kursus, hvor der vil blive sat fokus på retsstat, 

retssikkerhed og menneskerettigheder. Kurset vil byde på debat og oplæg fra landets førende 

jurister, journalister, politikere, samfundstænkere mv. 

Justitia Akademi har samtidig et stærkt fokus på netværksskabende elementer, hvor du vil kunne 

møde bånde studerende og nyuddannede jurister fra hele landet, som er samlet om en fælles 

interesse for retsstatens byggesten. 

Kurset ledes af særlig politisk udvikler hos Dansk Industri og tidl. MF og Retsordfører Christina 

Egelund. 

  



Torsdag 3. februar – Advokatens rolle i en ny digital virkelighed 

Advokatens rolle ændrer sig i takt med samfundet i højere og højere grad digitaliseres. Legaltech er 

allestedsnærværende i store dele af advokatbranchen, og toppen af de store advokathuse står i kø 

for at være længst fremme med de digitale produkter og services. Hvordan ændrer udviklingen 

advokatens rolle i samfundet og hvad byder fremtiden på?  

08.30-09.00 Ankomst, registrering, morgenmad og kaffe 

09.00-09.10 Velkomst til akademiet 

09.10-09.30 Velkommen til akademiet 

Claus Barrett, formand for bestyrelsen, Dreyers Fond 

09.30-10.05 Introduktion til pogrammet 

Christina Egelund, leder af Justitia Akademi 

10.05-10.15 Pause 

10.15-11.00 Hvor bevæger legaltech sig hen? Hvor er vi om 10 år?  

Alexander Irschenberger, Sales director Contractbook 

11.00-11.50 Digitalisering af domstolene. Kan digitaliseringen forbedre retssikkerheden? 

Martin Wood, IT-direktør i Domstolsstyrelsen 

12.00-13.00 Artificial Intelligence and Legal Disruption 

Hin-Yan Liu, Lektor, KU 

13.00-13.45 Frokost 

13.45-14.30 Transport   

14.30-16.00 Besøg ved Bech Bruun 

Juraen er blevet digital  

Torsten Torpe, Head of Legal Tech Innovation, Bech Bruun 

 

 

 

  



Fredag d. 4. februar – Digitalisering af den offentlige forvaltning 

Store dele af den offentlige sektor digitaliseres. Der skabes nye sagsgange og AI og Machinelearning 

står på spring for at afløse sagsbehandlerens manuelle behandling. Men hvordan udfordrer de store 

effektiviserings- og brugervenlighedspotentialer hensynet til retssikkerhed?  

9.00-09.30 Ankomst, registrering, morgenmad og kaffe 

09.30 - 10.45 Hvordan sikres retssikkerheden når den offentlige forvaltning digitaliseres? 

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia  

10.45 – 11.00 Pause 

11.00-12.00 Den langsigtede strategi. Hvad er målet med digitaliseringen?  

Mick Bundgaard Dige, Digitalstyrelsen - Kontorchef for Kontor for analyse 

12.00-12.45 Frokost 

12.45-13.45 Ombudsmandsinstitutionens udfordringer med digitalisering. Faresignaler og 

effektivisering.  

Niels Fenger, Ombudsmand 

13.45-14.00 Pause og forberedelse til næste oplæg.   

14.00-15.00 Dataetik i praksis 

Johan Busse – Formand for Dataetisk Råd og borgerådgiver i Københavns 

Kommune 

15.00-15.15 Kaffepause 

15.15-16.15 Politikerens rolle i digitaliseringskapløbet, Herunder Digitaliseringsklar 

lovgivning. 

Lisbeth Bech Nielsen (SF), Medlem af Folketinget 

16.15-16.20 Pause 

16.20-17.30 Dataetisk dilemmaspil 

Kim Escherich, AI-Ethical Advisor & Innovation Architect 

17.30-18.00 Et glas og lidt snak inden middag 

18.00-19.00 Middag og opsamling 

 

 



Lørdag d. 5. februar – Tech og politik – Hvem bestemmer? 

De store Tech-giganter og digitaliseringen generelt udfordrer de globale magtstrukturer i takt med 

større og større dele af bærende samfundsinstitutioner og funktioner overtages af multinationale 

selskabers platforme, hvor internationale hensyn ofte sætter grænserne for f.eks. ytringsfrihed online. 

Hvordan håndteres disse kræfter politisk og hvad er der på spil?  

9.30-10.00  Ankomst, morgenmad og kaffe  

10.00-10.50  Battle of the Giants!  

Democracy, Free Speech og tech-giants 

Raghav Mendiratta, Lawyer, Justitia 

10.50-11-00 Pause 

11.00-12.00  Et brugerperspektiv på digitalisering 

Anette Høyrup, Chefjurist Forbrugerrådet Tænk 

12.00-12.45  Frokost  

12.45-13.45  Hvad er forholdet og samspillet mellem Tech virksomheder og de offentlige 

myndigheder/det politiske apparat? Hvem bestemmer? 

Ulrik Trolle Smed, Chefkonsulent Udenrigsministeriet 

13.45-14.00  Pause og forberedelse til næste oplæg.    

14.00-15.00  Hvordan ser den digitale fremtid ud?  

Regulering af sociale medier nationalt og globalt.  

Martin Ruby, Head of public policy for Benelux & Norden, Facebook 

 

15.00-15.30  Opsamling og farvel 

 

 


