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PS 96/12Horing- digitalkomunikasjonsomhovedregel- endringer i forvaltningsloven

Forslag

1
Fylkesutvalgeti Buskerudunderstrekerat digitalkommunikasjonmåværehovedregeleni
kommunikasjonenmellomdetoffentligeogbrukerne.Kornmunikasjonsformenforutsetter
tilgangtil internett,ogen fullbredbåndsdekningansesderforå væreen forutsetning.

2
Nårdetgjelderny ordlydi forvaltningsloven§ 15a støtterfylkesutvalgetalternativ2
(digitaltførstevalgfordedigitaltaklive).

3
Fylkesutvalgetmenerogsåatmanbøropprettholdespesialreguleringi forvaltningsloven§§
16og27,ogstøtterutredningens4. alternativ(digitaltførstevalgfordedigitaltaktiveved
brukavdigitalpostkasseellerannetegnetinformasjonssystem).

4
Fylkesutvalgetstøtterforslagenetil forskrifishjemmeli § 15aogdefinisjonavdigital
postkassei §2 slikde er foreslått.

Behandlingi Fylkesutvalget- 28.11.2012

Avstemning

Enstemmigvedtatt.

Vedtak

1
Fylkesutvalgeti Bnskerudunderstrekerat digitalkommunikasjonmåværehovedregeleni
kommunikasjonenmellomdetoffentligeog brukerne.Kommunikasjonsfortnenforutsetter
tilgangtil internett,ogenfullbredbåndsdekningansesderforå væreen forutsetning.

2
Nårdetgjeldernyordlydi forvaltningsloven§ 15a støtterfylkesutvalget
førstevalgfordedigitaltaktive).

ternativ2 (digitalt

3
Fylkesutvalgetmenerogsåat manbøropprettholdespesialreguleringi forvaltningsloven§§ 16
og27,ogstøtterutredningens4. alternativ(digitaltførstevalgforde digitaltaktivevedbrakav
digitalpostkasseellerannetegnetinformasjonssystem).

4
Fylkesutvalgetstøtterforslagenetil forskriftshjemmeli § 15aogdefinisjonavdigitalpostkassei
§ 2 slikdeer foreslått.
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Horing- digitalkommunikasjonsomhovedregel- endringer
forvaltningsloven

Vedlegg
I Digitalkommunikasjonsom hovedregel- endringeri forvaltningsloven- høring

Horingen gjelder endringer forvaltningsloven, ogformalet medendringeneer økt mulighet
for digitalise•ing av kommunikasjonenmellomforvaltningen og brukere,herunderen
inuforing ov en digital postkasse.

Forslag

1
Fylkesutvalgeti Buskerudunderstrekerat digitalkommunikasjonmå værehovedregeleni
kommunikasjonenmellomdet offentligeog brukerne. Kommunikasjonsformen
forutsettertilgangtil internett,og en full bredbåndsdekningansesderforå væreen
forutsetning.

2
Når det gjelderny ordlydi forvaltningsloven§ 15a støtterfylkesutvalgetalternativ2
(digitaltførstevalgfor de digitaltaktive).

3
Fylkesutvalgetmenerogså at man bør opprettholdespesialreguleringi forvaltningsloven
§§ 16og 27, og støtterutredningens4. alternativ(digitaltførstevalgfor de digitaltaktive
ved brukav digitalpostkasseeller annetegnet informasjonssystern).

4
Fylkesutvalgetstøtterforslagenetil forskriftshjemmeli § I5a og definisjonav digital
postkassei §2 slik de er foreslått.

Buskerudfylkeskommune,14.november2012
LindaVerde

fung,fylkesrådmann
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Bakgrunnforsaken

Det kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sendte ut en høring om
digital kommunikasjon 5.10.2012, med svarfrist 2.1.2013.

Høringen gjelder endringer i forvaltningsloven, og formålet med endringene er økt mulighet
for digitalisering av kommunikasjonen mellom forvaltningen og brukere, herunder en
innføring av en digital postkasse.

Det er i dag en viss adgang til digital kommunikasjon mellom offentlig virksomheter og
brukere. Digital kommunikasjon forutsetter, i dag, samtykke fra brukeren.

Høringen legger opp til at digital kommunikasjon blir utgangspunktet for dialog mellom
offentlige virksomheter og brukerne. Lovreguleringen kan gjennomføres på flere måter, og
høringen legger opp til alternative forslag.

Fylkesrådmannen har involvert flere fagmiljøer i vurdering av høringsdokumentet.

Problemstiffing

I høringen foreslås en generell ny bestemmelse i forvaltningsloven § 15 a som omhandler
elektronisk kommunikasjon. Det foreligger to alternative ordlyder. Begge forslagene gir
uttrykk for en generell regel om elektronisk kommunikasjon med forvaltningen. Forskjellen
ligger i reservasjonsrett kontra registrering i et kontaktinformasjonsregister (de digitalt
aktive).

Det stilles videre spørsmål ved om man i tillegg til en slik generell regel om elektronisk
kommunikasjon i forvaltningsloven § 15 a også skal regulere dette i reglene for enkeltvedtak,
jf, forvaltningsloven § 16 om forhåndsvarsel og § 27 om underretning om vedtak. Under
forutsetning av at man ønsker slik regulering, foreslås det fire alternative måter å gjøre dette
på. Alternativ 1 bygger på dagens ordlyd og forutsetter godkjenning. Alternativ 2 og 3 bygger
på en reservasjonsrett hvor alternativ 3 til forskjell fra alternativ 2 fokuserer på de digitalt
aktive, men begrenset til digilal postkasse. Alternativ 4 fokuserer også på de digitalt aktive,
men åpner for bruk av andre informasjonssystem enn digital postkasse.

Videre foreslår utredningen at nmn tar inn hjemmel for å gi forskrift i tilknytning til etablering
av digital postkasse, digital kontaktinformasjon og reservasjonsregister i forvaltningsloven §
15 a. Det foreslås også at man i bestemmelsen regulerer ulike spørsmål om rett til utlevering
av opplysninger til andre forvaltningsorgan og fra annen database, samt bruk av
personnummer for identifisering.

Vurdering

Fylkesrådmannen er ikke i tvil om at digital kommunikasjon må være hovedregelen
kommunikasjonen mellom det offentlige og brukerne. Kommunikasjonsformen forutsetter
tilgang til internett, og en full bredbåndsdekning er derfor en forutsetning. Det er i høringen
ikke sagt noe om tidsperspektivet eller innføringstakten.

Når det gjelder ny ordlyd i forvaltningsloven § 15 a, støttes alternativ 2 (digitalt førstevalg for
de digitalt aktive), jf høringen side 5. Fylkesrådmannen ser at brukere i ulik grad kan ha
reservasjonskompetanse. Med reservasjonskompetanse menes evne eller vilje til å ta
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standpunkttil om man skal reservereseg.Hensynettil at brukerneda også fk beholdesin
selvbestemmelsesretti valgetmellomdigitaleller vanlig postkassetilsier også en slik løsning.

Fylkesrådmannenmenerogså at man bør opprettholdespesialreguleringi forvaltningsloven
§§ 16og 27, i tillegg til § 15aav pedagogiskegrunner. Så lenge forvaltningslovenhar særlige
regler for enkeltvedtak,bør det også kommetil uttrykkher, slik at det skaperklarhet i forhold
til hva som er gieldenderett. Fylkesrådmannenstøtterutredningens4. alternativ(digitalt
førstevalgfor de digitalt aktive ved bruk av digital postkasseeller annet egnet
informasjonssystem).

Fylkesrådmannenstøtter forslagettil forskriftshjemmeli § 15a,men vil fremhevesærlig to
områder som det er behov for å vurdere/utredenærmere i det videre arbeidet:

Spørsmålom hvem som skal ha tilgangtil kontaktinformasjonsregisteret
Hvilke løsningerman ser for seg for personer tilknyttetvitnebeskyttelsesprogram.

Fylkesrådmannenstøtter forslag til definisjonav digitalpostkas e slik det er foreslått.

Problemstillingerrundt e-signaturer ikkedratet. Fylkesrådmannenmenerat man bør se på
hvilkemuligheterman har for å velgealternativemåter å logge seg innpå. Min1Der et
eksempel,"Bypasskortet"er et annet.

Endringenevil trolig ikke medføreøkte utgifter,utover utgifter til implementeringen,da
utgiftenetil innføringav en digital postkassevil dekkes av innsparingeri forbindelsemed
ekspedering,utskriftog porto m.m.

Konklusjon

Fylkesrådmannenanbefaleret horingssvarfra Buskerud fylkeskommunensom angitt.
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