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Høringssvar - forslag om å innføre en hovedregel om digital kommunikasjon i forvaltningen

Det vises til departementets høringsbrev 5. oktober 2012 om ovennevnte.

Skedsmo formannskap behandlet saken i møte 14. november då, og vedtok enstemmig følgende
høringsuttalelse på vegne av kommunen:

"Skedsmo kommune har som et sektorovergripende mål å "være blant de fremste kommuner i Norge
på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv forvaltning."Vi har utviklet den tekniske
infrastrukturen som kreves, og jobber målrettet med å tilby våre tjenester på en enkel og
brukervennlig måte. Likevel er det en utfordring å få nok fart på arbeidet slik at dette målet kan nås.
Lovendringen vil gis oss drahjelp i å nå dette målet.

Kommunen er derfor positiv til at kravet om uttrykkelig samtykke til elektronisk kommunikasjon
fjernes, og erstattes med en reservasjonsrett.

Ved valget mellom de ulike alternative løsningene som er foreslått, er det Skedsmo kommunes
oppfatning at hensynet til en oversiktlig og enkel forståelig regulering av spørsmålet om elektronisk
kommunikasjon med forvaltningen bør være avgjørende.

Av denne grunn det kommunens oppfatning at en hovedregel om elektronisk kommunikasjon bør
skje ved at det innføres en generell bestemmelse om dette i forvaltningsloven § 15a, samtidig som
samtykkekravet fjernes i §§ 16 og 27.

Etter Skedsmo kommunes oppfatning er det videre en nødvendig forutsetning for å innføre en
hovedregel om digital kommunikasjon at det opprettes et kontaktinformasjonsregister. Uten et
register over offisielle elektroniske "adresser" vil det i praksis ikke være mulig å oppnå målet om en
hovedregel om digital kommunikasjon.

For å nå målsetningen i digitaliseringsprogrammet er det videre en forutsetning at samtykkekravet
ikke utelukkende oppheves for kommunikasjon til den digitale postkassen.

Skedsmo kommune mener på denne bakgrunn at det er departementets forslag til nytt første ledd i §
15a, alternativ 2 (digitalt førstevalg for de digitalt aktive), som best ivaretar formålet med
regelverksendringen."
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Med hilsen

Hans Tore Hoff
Kommuneadvokat

Godkjent og ekspedert uten underskrift
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