
 

Justitia sommerakademi 2022 

Retssikkerhed i forbindelse med digitalisering og teknologianvendelse 

Justitias sommerakademi er et tilbud til tidligere deltagere på Justitia Akademi samt nyuddannede 

og yngre jurister med interesse for retsstatsprincipper, retssikkerhed og menneskerettigheder. 

 

Over tre dage vil der være mulighed for at høre oplæg fra førende jurister, journalister, politikere, 

samfundstænkere mv. og deltage i debatter med disse og de øvrige deltagere på sommerskolen, 

ligesom vi fredag eftermiddag vil besøge Retten på Frederiksberg. Sommerskolen byder desuden på 

gode muligheder for at møde andre studerende og unge jurister. 
 

Sommerakademiet ledes af dommer Gerd Sinding, som også er leder af Justitia Akademi, og som 

tidligere har været ansat som blandt andet konsulent i Justitia og udviklingschef i Domstolsstyrelsen. 

 

På årets sommerakademi vil vi beskæftige os med de retssikkerhedsspørgsmål som den løbende 

digitalisering af den juridiske sagsbehandling og den øgede teknologianvendelse i for eksempel 

efterforskningen af straffesager giver anledning til. Se programmet nedenfor. 

 

Kurset er gratis og lever op til kravene til advokaters og advokatfuldmægtiges obligatoriske 

efteruddannelse. Det vil være muligt at rekvirere et diplom efter endt kursus. 

 

Akademiet afholdes: Valencia, Danske Advokater, Vesterbrogade 32, København.   

  



Fredag den 19. august 2022 

9.00 Ankomst, registrering og morgenmad. 

9.30 Velkomst. 

Claus Barret, formand for bestyrelsen, Dreyers Fond og Gerd Sinding, leder af Justitia 

Akademi. 

10.00 Velfærdsstaten som eksperimentarium – anvendelse af automatisering og kunstig 

intelligens i den offentlige forvaltning. 

Oplæg ved Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør, Tænketanken Justitia. 

Birgitte har med en stribe relevante publikationer og som medlem af dataetisk råd 

indgående viden om, hvordan digitalisering påvirker retssikkerhed og særligt for 

udsatte borgere. 

11.30 Frokost og transport til Retten på Frederiksberg. 

13.00 Anvendelsen af logning, overvågning m.v. som bevis i straffesager. 

Besøg i Retten på Frederiksberg. 

Rundvisning og orientering om rettens arbejde i straffesager ved leder af Justitia 

Akademi, dommer Gerd Sinding. 

Oplæg ved advokat Danni Richter, Advokatfirmaet Schønnemann. 

Danni Richter er forsvarsadvokat og tidligere anklager. Han har tidligere undervist på 

anklagemyndighedens kurser i reglerne for politiets efterforskning, herunder blandt 

andet anvendelse af teleoplysninger. 

16.00 Tak for i dag! 

 

  



Lørdag den 20. august 2022 

9.30 Ankomst, registrering og morgenmad. 

10.00 Velkomst. 

10.15 Forbryderjagt i en digital tidsalder II. 

Oplæg ved Karina Toftgaard Matthiesen, sekretariatschef for Det uafhængige tilsyn 

med bevismidler. 

Karina er sekretariatschef for Det uafhængige tilsyn med bevismidler, som blev  etableres pr. 
1. januar 2022. Tilsynet vil gennemføre tematiske tilsyn med behandlingen af udvalgte 
tekniske beviser, som f.eks. fingeraftryk, DNA-materiale og teleoplysninger. 

11.15 Pause. 

11.30 Strafferetlig efterforskning og retten til privatliv. 

Oplæg ved journalist Anders Kjærulff. 

Anders Kjærulff er ejer af Garage Communications samt sitet aflyttet.dk. Han er 

medlem af Borgerretsfonden og en række priskomiteer samt fuldmægtig i 

Analogiseringsstyrelsen, en tænketank for positiv digital kritik. 

12.30 Frokost. 

13.30 Digitalisering og myndighedernes rolle 

Hvad der er på spil når vi stigende grad digitaliserer vitale dele af vores samfund og 

ikke mindst retsstat.  

Ditte Yde Amsnæs, Kontorchef i Datatilsynet 

Kontorchef i Datatilsynets enhed for vejledning og Informationssikkerhed. Anklager 

ved by- og landsret. Mangeårig erfaring fra Politi og Anklagemyndighed. Specialiseret 

i politiindsatsen mod organiseret kriminalitet og operativ jura. 

15.00 Pause. 

15.30 Oplæg Mick Bundgaard Dige, Kontorchef, Kontor for analyse og policy.  

16.30 Pause. 

16.45 Hvem gider tale om digitalisering? 

Oplæg ved Lisbeth Bech Nielsen, MF for SF (og digitaliseringsordfører). 

Lisbeth har siddet i Folketinget for SF siden 2011 og besiddet en række forskellige 

ordførerskaber. I øjeblikket er hun Finansordfører, Erhvervsordfører, IT-ordfører. 

Lisbeth har en stor viden om digitalisering og har blandt været med til at forhandle 

aftalen om digitaliseringsklar lovgivning.   

17.45 Et glas inden middagen. 

18.15 Middag. 

20.00 Tak for i dag. 

https://bevismiddeltilsynet.dk/
https://bevismiddeltilsynet.dk/
https://bevismiddeltilsynet.dk/
https://mingarage.net/about/


 

Søndag den 21. august 2022 

9.30 Ankomst, registrering og morgenmad. 

10.00 Velkomst. 

10.15 Digitalisering af advokatydelser. 

Oplæg ved Paw Fuerlund, advokat og partner ved kammeradvokaten.  

Hvordan ændrer og udfordrer digitaliseringen advokatbranchen? 

Paw Fruerlund beskæftiger sig med tvister og tvistløsning og indgår som juridisk 

specialist i digitaliseringsprojekter. 

11.30 Pause 

11.50 Er begrænsninger for digitalisering et generationsproblem? 

Oplæg ved Stefan Roy og Claes Theilgaard, Dataetisk Ungeråd. 

13.00 Frokost. 

14.00 Oplæg ved Claus Rantzau, Director, Solution Architecture ved KMD. 

Hvilken fremtid ser vi ind i? Hvilke retssikkerheds, etiske og menneskeretlige 

problemer vil fremtidens teknologiske muligheder byde på.  

 

15.30 Tak for i dag! 

 


