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Projektmål (01-10/2020)

▪ Skapa ett redskap för att skriva strukturerade lagförslag i lagberedningen

– Ett användarvänligt skrivverktyg > förenklad struktur (XML-skema)

▪ Göra det möjligt att länka termer från lagtexten till begrepp som publicerats på

Interoperabilitetsplattformen

– Funktioner för sökning och länkning som stöder lagberedaren (endast relevanta begrepp)

▪ Göra Lageditorn till en naturlig del av lagberedningsprocessen

– Integration med Statsrådets ärendehanteringssystem & transformering av XML-strukturen till

Riksdagens mer komplexa struktur

▪ Länka de i lagtexten utpekade begreppen till klasser och attribut i nationella

datamodeller publicerade i Informationsmodeller-verktyget

– Exempel visas i dia 5



Varför skapa en "lageditor"?
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Länkar

• Själva Lageditorn (man kan logga in sig med "testi", "testaaja") > https://lakieditori3.azurewebsites.net/ -

tyvärr ganska så instabil för vi vidareutvecklar den som bäst mot en Regeleditor.

• Interoperabilitetsplattformen > allmän presentation på finska > https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-

tuki/yhteentoimivuusalusta

• Helsingfors stads TOS-modell (en "applikationsprofil" eller specialiserad datamodell 

https://tietomallit.suomi.fi/model/hkitos/, bygger alltså på gemensamt definierade "komponenter" för hela 

offentliga förvaltningen)

• Den nyzeeländska rapporten jag nämnde, väldigt intressant och i mitt tycke lättläst > 

https://www.brcommunity.com/articles.php?id=b962 > kort video som presenterar ämnet på ett 

lättåtkomligt sätt > https://youtu.be/S4KWlmQBAc0
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