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Tips språkmal 

Klikk på 

utformingsfanen og velg 

DEPMAL – ønsket 

språk. 
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ønsket språk under 

”oppsett”. 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Sikkerhet , robusthet og personvern 
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• Med innbyggere 

– Med mulighet for 
reservasjon 

 

• Med næringslivet 
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Digital kommunikasjon 
blir hovedregel 
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Hva regulerer digital forvaltning? 

• Forvaltningsloven 

– eForvaltningsforskriften 

• Personopplysningsloven 

– Personopplysningsforskriften 

• eKomloven 

• Lov om elektronisk faktura 

• eSignaturloven 

• Standardiseringsforskriften 

• Digitaliseringsrundskrivet 

• Sektorregelverk 
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Tilpasse regelverk til 
digital forvaltning 

• Endring av forvaltningsloven 

 våren 2013 

 

• Endring av eForvaltnings- 

 forskriften på høring 11/6 

 

• Høringsfristen var 13/9 

 



Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Endring av forvaltningsloven 

• Behandlet i Stortinget 3. juni 
 

• Elektronisk kommunikasjon 
som hovedregel 

• endret fra krav om samtykke til 
reservasjonsrett 
 

• Endret § 15 a  
 

• Ikke trådt i kraft 

– Avhenger av endringer i 
eForvaltningsforskriften 
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§ 15 a (elektronisk kommunikasjon) 

Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det 
henvender seg til andre. Dette gjelder ikke når annet følger av lov 
eller forskrift gitt i medhold av lov. 

Alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk 
kommunikasjon dersom forvaltningsorganet har lagt til rette for 
dette, det skjer på den anviste måten og ikke annet følger av lov 
eller forskrift gitt i medhold av lov. 

Kongen kan gi forskrift om elektronisk kommunikasjon mellom 
forvaltningen og publikum og elektronisk saksbehandling og 
kommunikasjon i forvaltningen, herunder blant annet om: 

a) hvilken elektronisk kommunikasjonsform som kan benyttes, 

b) registrering av kontaktinformasjon for privatpersoner mv. og 
deres fullmaktsforhold, 

c) rett for privatpersoner mv. til å reservere seg mot elektronisk 
kommunikasjon og om registrering av reservasjoner, 

d) hvordan fristregler i forvaltningsloven og annen lovgivning skal 
anvendes ved elektronisk kommunikasjon, 

e) signering, autentisering, sikring av integritet og konfidensialitet, 

f) krav til de produkter, tjenester og standarder som kan benyttes, 

g) forvaltningens rett til å sperre for brukere som misbruker data 
ment for signering, autentisering, sikring av integritet eller 
konfidensialitet, og om hva som skal regnes som misbruk. 
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Høring 

- 

Forslag til endringer i 
eForvaltningsforskriften 
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Høring - endringer i 
eForvaltningsforskriften 

1. Hovedregel om digital 
kommunikasjon 

• Reservasjonsretten 
 

2. Nytt kapittel om løsning for 
digital post fra forvaltningen 

 

3. Nytt kapittel om register over 
digital kontaktinformasjon og 
reservasjon 

 

4. Regler om klagefrister 
 

5. Revisjon av bestemmelse om 
internkontroll på 
informasjonssikkerhetsområdet 
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Hovedregel om digital 
kommunikasjon 

• Forvaltningen kan kommunisere digitalt 
når den henvender seg til andre 
 

• Mottaker skal varsles 
 

• I praksis privatpersoner som skal kunne 
reservere seg.  
 

• Reservere seg mot å motta enkeltvedtak 
digitalt og andre meldinger av særlig 
betydning for mottaker 
 

• Speiler dagens samtykkekrav 
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Åpne spørsmål 

1. Skal det innføres et krav om ekstra 
elektronisk varsel? 

------- 

2. Hvordan skal innbygger få sin digitale 
postkasse? 

- Tildeles automatisk eller innbygger selv 
aktivere/opprette 

 

3. Skal det i enkelte tilfeller gis tilgang 
til innbyggers postkasse for andre?  

– Virus, feil mottaker osv. 
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Ekstra elektronisk varsel 

• 7-dagersregelen 
opphevet – fortsatt 
krav om samtykke 

• Samtykkekravet fjernet 
– behov for noe annet? 

• Mulig løsning: mottaker 
varsles ekstra 
elektronisk dersom for 
eksempel enkeltvedtak 
ikke er åpnet inne én 
uke. 
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Løsning for digital post fra 
forvaltningen 

• Fokus på plassering av ansvar 

– Avsendervirksomheten 

• Ansvar for det som sendes via løsningen 

• Er løsningen egnet ut fra innholdet 

– Sentralforvalter (Difi) 

• Ansvar for informasjonssikkerheten i løsningen fra 
avsendervirksomhet til melding er levert til mottakers 
digitale postkasse 

– Postkasseleverandøren 

• Ansvar for informasjonssikkerhet fra meldingen er 
mottatt i mottakers digitale postkasse 
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Register over digital 
kontaktinformasjon og reservasjon 

• ”…kan benyttes i forbindelse 
med saksbehandling og 
utføring av 
forvaltningsoppgaver for øvrig, 
herunder varsling av mottaker 
ved utsendelse av digital post.” 

• Uten samtykke inneholde 
opplysninger om 
”privatpersoner og enheter 
ikke registrert i 
Enhetsregisteret” 
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• den registrertes navn og ordinære 
kontaktopplysninger, samt 

• fødselsnummer, 

• den registrertes mobiltelefonnummer, 

• den registrertes e-postadresse, 

• om den registrerte ønsker å motta varsel, 

• opplysninger om den registrertes eventuelle 
reservasjon mot elektronisk kommunikasjon, 

• den registrertes fullmaktsforhold 

• opplysninger om hvilken digitale postkasse den 
registrerte har, 

• adresseringsinformasjon for den digitale postkassen, 

• sertifikatinformasjon og andre opplysninger som er 
nødvendige for å kryptre meldinger og 

• andre opplysninger som er nødvendige for 
forvaltningens digitale kommunikasjon i forbindelse 
med saksbehandling og utføring av 
forvaltningsoppgaver. 



Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Oppdatering av opplysningene 

• bør minst to ganger årlig, i forbindelse 
med bruk av ID-porten, oppfordres til å 
oppdatere eller bekrefte at opplysningene 
registrert i registeret er korrekte. 

• ikke har benyttet ID-porten på mer enn 
12 måneder, bør det sendes oppfordring 
om oppdatering til varslingsadresser 
vedkommende er registrerte med, og til 
den digitale postkassen.  

• Overgangsbestemmelse – ikke benyttes til 
varsling om digital post dersom ikke 
oppdatert siste 12 måneder. 
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Behandlingsansvar 

• Løsning for digital post fra forvaltningen 

– Ikke brukt begrepene behandlingsansvarlig 
og databehandler i forskriften 

– Fokus på regulering av hvem som har 
ansvar for hva 

– Tatt inn en omtale i høringsnotatet av hva 
vi tenker når det gjelder begrepene i POL 

• Avsendervirksomheten behandlingsansvarlig til 
meldingen er mottatt i mottakers digitale postkasse. 

• Register over digital kontaktinformasjon 
og reservasjon 

– Difi 
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Overgangsbestemmelser  

• Avsendervirksomheter som ikke er koblet mot 
kontaktregisteret får i praksis ikke sjekket om 
mottaker har reservert seg 

– må fortsatt basere seg på samtykke fra 
innbyggere 

– avgitte samtykker gjelder til 1. juli 2016 
selv om mottaker reserverer seg. 

• De bestemmelsene som krever at 
varslingsadressen i kontaktregisteret 
benyttes – trer i kraft 1. januar 2016 

• Bestemmelser om tildeling av postkasse trer i 
kraft 1. juli 2016 
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”språk” Hva sier 
høringsinstansene? 
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Hva sier høringsinstansene? 

• Har fått inn ca 70 høringsuttalelser 

 

• Generelt positive til prinsippene 

– For så vidt en del av lovendringen 

 

• Kommentarer til annet som ikke har 
direkte relevans for regelverket. 
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Hva sier høringsinstansene? 

• Ekstra elektronisk varsel 
 

– Overvåkning av mottaker? 
 

– Oppleves som spam? 
 

– Hvis varslingsadresse er feil, så 
hjelper det ikke med ekstra varsel. 
 

– Viktig for å hindre rettstap – spesielt 
i oppstartsfase. 

http://2.bp.blogspot.com/_O0h61kl5hik/TVOK1vjuANI/AAAAAAAAGhA/7br3i0h4Spk/s1600/internet2.gif
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Hva sier høringsinstansene? 

• Hvordan skal innbygger få sin digitale 
postkasse? 

– Uttalelsene heller i  

 retning av tildeling  

 av postkasse på sikt. 

 

• Skal det i enkelte tilfeller gis tilgang til 
innbyggers postkasse for andre? 

– Trekke tilbake når ikke åpnet 

– Alvorlige tilfeller 

– Vilkår i forskriften 

– Kan være personvernfremmende 
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Hva sier høringsinstansene? 

• Forholdet mellom de generelle reglene og 
reglene som kun gjelder 
postkasseløsningen er uklart 

 

 

• Vergemål - adresseringsproblematikk 
 

 

• Konkretisere at hovedregelen gjelder for 
de som har oppdaterte 
kontaktopplysninger i kontaktregisteret 
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Hva sier høringsinstansene? 

• Regulere hva som skal brukes som kilde 
til varslingsadresse for næringsdrivende 

 

• Vise til tilsyns- og sanksjonsbestemmelser 
i personopplysningsloven 

 

• Reservasjonsformuleringen er uklar 

 

• Opplysningene i kontaktregisteret 
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Arbeidshypoteser –  

hva mener FAD om det som har 
kommet inn? 
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klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

To forskrifter? 

• Postkasseløsningen reguleres i egen 
forskrift. 

• Uklarheten mellom de generelle 
bestemmelsene og reguleringen av 
postkasseløsningen blir mindre. 

• Enkelte problemstillinger knyttet til 
postkasseløsningen som krever mer 
arbeid – viktig at vi får vedtatt de 
generelle bestemmelsene og kontakt- 
og reservasjonsregisteret tidlig i 2014. 
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Arbeidshypoteser - hva mener FAD 
om det som har kommet inn? 

• Ekstra varsel – diskuteres internt 

 

• Lage en egen paragraf som regulerer 
reservasjonsretten 

 

• Ta inn henvisning til 
personopplysningsloven – tilsyn og 
sanksjoner 

 

• Minst mulig overgangsbestemmelser  
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Digitaliseringsrundskrivet 

• Gjelder for statlige 
etater 

• Hvordan virksomhetene 
skal digitalisere for å 
tilby bedre tjenester og 
effektivisere driften. 

• Pålegg og anbefalinger 
fra ulike regelverk og 
beslutninger sentralt - 
lette oversikten for 
virksomhetene.  

• Prosessen med IKT-
relaterte investeringer i 
2015-budsjettet. 
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Digitaliseringsrundskrivet 
•Digitalisering av virksomhetens 

tjenester 

•Bruk av nasjonale 

felleskomponenter 

•Universell utforming 

•Arkitekturprinsipper 

•Forvaltningsstandard 

•Viderebruk av offentlig 

informasjon 

•Bruk av eFaktura 

•Informasjonssikkerhet 

•Samordning 

m/kommunesektoren 

•Planlegging og styring 

•Gevinstrealisering 
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Hva skjer videre? 
 • Vedta endringer i de 

generelle bestemmelsen i 
forskriften + bestemmelser 
om kontakt- og 
reservasjonsregister tidlig 
2014. 
 

• Tar sikte på ikrafttredelse 1. 
februar 2014 
 

• Vedta bestemmelser om 
løsning for digital post fra 
forvaltningen i 2014 
 

• Endringer i annet regelverk 
enn forvaltningsloven 
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Takk for meg! 

 

Spørsmål? 

 

 

 

 

 
Nina Fladsrud 

nfl@fad.dep.no 
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