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Høring - endringer i forvaltningsloven - digital kommunikasjon som 

hovedregel  

  

Det vises til brev av 5 oktober.  

 

Vegdirektoratet har innhentet synspunkter fra relevante fagavdelinger. Juridisk seksjon har 

avgitt en uttalelse som vi gjengir i sin helhet. Øvrige fagavdelinger har ingen merknader til 

høringen.  

 

Juridisk seksjon uttaler:  

 

Etter juridisk seksjons syn er det viktig at det ved innføring av elektronisk kommunikasjon 

som hovedregel, fortsatt gis en mulighet for mottakeren til å reservere seg mot dette, og 

dermed at det fortsatt er en mulighet for å motta henvendelser i ordinær post. Begge 

forslagene til nytt første ledd i § 15a inneholder en slik mulighet. Juridisk seksjon har ingen 

nærmere synspunkter på om denne muligheten for elektronisk kommunikasjon bør være 

generelt formulert, eller ha ordlyden «alle som er registrert i kontaktinformasjonsregisteret», 

jfr. alternativ 1 og 2 til forvaltningsloven § 15a.  

 

Videre har departementet bedt om høringsinstansenes syn på om spesialreglene i §§ 16 og 27 

skal beholdes med foreslåtte endringer, i tillegg til ny § 15a. I dagens §§ 16 og 27 er det 

regulert at skriftlig forhåndsvarsel og underretning om vedtak kan skje ved elektronisk 

kommunikasjon «når mottakeren uttrykkelig har godtatt dette (…)». Når man innfører en 

motsatt hovedregel, der utgangspunktet er elektronisk kommunikasjon med mindre 

mottakeren har reservert seg, må ordlyden i §§ 16 og 27 også endres. De forslagene som 

ligger i høringsnotatet innebærer etter hva vi kan se at man inntar prinsippet fra den generelle 

regelen i § 15a, som spesialregulering også i §§ 16 og 27. Etter hva juridisk seksjon kan se 

skiller alternativ 1 seg fra de øvrige ved at dette alternativet beholder dagens ordlyd i §§ 16 og 

27, men legger inn en presumsjon for når vilkåret «uttrykkelig har godtatt» er oppfylt. 

Alternativ 1 bygger dermed fortsatt på en forutsetning om at det skal gis et samtykke, mens 

alternativ 2-4 bygger på en hovedregel om elektronisk kommunikasjon, men med en 

reservasjonsrett. Etter vårt syn er alternativ 2 til 4 best i tråd med departementets syn om at 
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prinsippet i forvaltningsloven bør snus fra dagens ordning om samtykke til bruk av 

elektronisk kommunikasjon, til en ordning med mulighet for å reservere seg. For det tilfellet 

at man ønsker en spesialregulering i §§ 16 og 27, så mener juridisk seksjon at det bør være 

alternativ 2, 3 eller 4.  

 

Juridisk seksjon er imidlertid tvilende til om man trenger en spesialregulering i §§ 16 og 27, 

all den tid man nå endrer § 15a til en generell bestemmelse om elektronisk kommunikasjon 

som hovedregel, men med en reservasjonsrett. Å samle dette i § 15a, og deretter unnlate å 

omtale det nærmere i §§ 16 og 27, fremstår som oversiktlig og ryddig. Juridisk seksjon kan 

ikke umiddelbart se at man oppnår noe ytterligere ved også å omtale dette i §§ 16 og 27. 
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