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HØRINGSSVAR – ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN 
 

Fagforbundet vil svare på høring om forslag til endringer i forvaltningsloven. 

Hensikten med regelendringene er å søke å etablere elektronisk kommunikasjon som 

den foretrukne kommunikasjonsformen mellom forvaltningen og brukerne. Digital 

kommunikasjon som hovedregel, er allerede besluttet som mål gjennom 

Digitaliseringsprogrammet. 

 

Regelverket må endres dersom målet om mest mulig digital kommunikasjon skal 

kunne realiseres. Prinsippet skal snus fra samtykke til elektronisk kommunikasjon, 

til en ordning med mulighet for reservasjon. Fagforbundet finner det nødvendig å 

uttrykke en viss generell skepsis til å gå over til elektronisk kommunikasjon uten 

videre. Det er således viktig å vurdere konsekvensene av en slik overgang nærmere, 

før iverksetting av nytt regelverk. Dersom innføringen av nytt regelverk basert på 

digitalt førstevalg vil ha en sentraliserende effekt, er Fagforbundet skeptisk til 

endringene. 

 

Det forutsettes i det videre at en ordning med digital postkasse, 

kontaktinformasjonsregister og reservasjonsregister er etablert før nye bestemmelser 

i forvaltningsloven trer i kraft. 

 

Når det gjelder de konkrete forslagene, er høringsinstansene spesielt bedt om å ta 

stilling til om bruk av elektronisk kommunikasjon kun skal reguleres i fvl. § 15a, 

eller om spesialreglene i §§ 16 og 27 skal beholdes med foreslåtte endringer. 
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Fagforbundet er av den oppfatning at spesialreglene i §§ 16 og 27 bør beholdes med 

nødvendige endringer, i tillegg til at man etablerer en generell regulering i § 15a. 

Dette fordi bestemmelsene om forhåndsvarsling og underretning om vedtak er svært 

sentrale bestemmelser for brukerne. Bestemmelsene knytter seg til forvaltningens 

fastsettelse av vedtak, hvis innhold svært ofte har stor betydning for den vedtaket er 

rettet mot. Således vil det være behov for, i selve de aktuelle bestemmelsene, å 

presisere/tydeliggjøre/gjenta de regler som gjelder for informasjonsflyten fra 

forvaltningen og mellom vedkommende forvaltningsvedtaket vil berøre. 

 

Endring av § 15a 

Når det gjelder de to foreslåtte alternativene til nytt første ledd i fvl. § 15a, anbefaler 

Fagforbundet å velge alternativ 2 (digitalt førstevalg for de digitalt aktive). 

 

Det kan ikke legges til grunn at alle vil benytte den digitale postkassen som en 

alminnelig daglig e-postkasse. Vi anser det derfor nødvendig at det fastsettes et krav 

om at digital kontaktinformasjon skal være registrert før man kan sende digital post 

fra forvaltningsorganet, slik at mottaker av digital post blir varslet om dette og får 

tilstrekkelig oppfordring til å kontrollere mottatt post i den digitale postkassen. 

 

Foreslåtte endringer (tillegg) til det som pt. er bestemmelsens første ledd, men som 

blir andre ledd, er nødvendige og fremstår som naturlig plassert. 

 

Endring av §§ 16 og 27 

Når det gjelder de foreslåtte alternativene til endringer i §§ 16 og 27 om 

forhåndsvarsel og underretning om vedtak, anbefaler Fagforbundet valg av alternativ 

4, eventuelt alternativ 3.  

 

Endring av fvl. § 2 

Foreslått lovtekst fremstår som tilstrekkelig klar. 

 

 

Vi har ikke spesifikke kommentarer til gjennomgangen av økonomiske og 

administrative konsekvenser. Det forutsettes at endringer gjennomføres innenfor 

rammene av brukernes personverninteresser. 

 

 

Med hilsen 

FAGFORBUNDET 

 


