
 

 

VEFSN KOMMUNE 
Ordføreren 
 

Saksbehandler: Eva Daabach , Tlf. 75 10 10 13  

Epost: post@vefsn.kommune.no 

 
 

 

Deres referanse/dato:  

 

 

Vår referanse: 
12/5183-4 
 

 

Vår dato:  
20.12.2012 

 

Arkivkode: 
000 &13 

Vår referanse bes oppgitt ved henvendelser 
 

 

Telefon: 75 10 10 00 Telefaks: 75 10 10 01 Kommunenr: 1824 

Org.nr:     844824122 

Bankgiro: 4530 05 00963  

Webadr: 

 www.vefsn.kommune.no 

  

 

Postadr: 

Besøksadr: 

Postboks 560,  8651 MOSJØEN 

Rådhuset 

 

 

Det kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedeparteme 
Postboks 8004 Dep 

 

0030 OSLO 

 

 

 

HØRING - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN 

 

 

Formannskapet behandlet i møte 18.12.2012 

 

Formannskapet vedtak: 

 

Vefsn kommune er positiv til at det skal legges til rette for mer elektronisk kommunikasjon 

mellom det offentlige og innbyggerne. Dagens regler i forvaltningslovens § 15a, 16 og 27 er 

helt klart gått ut på dato. 

 

Allerede nå praktiserer Vefsn kommune elektronisk kommunikasjon med innbyggerne på 

enkelte områder. Høringer sendes med vedlegg til berørte parter på e-post. Enkeltvedtak og 

vedtak som ikke er unntatt fra offentlighet og hvor søker har oppgitt e-postadresse sendes til 

denne. 

 

Saker unntatt fra offentlighet kan ikke sendes på e-post. Kommunikasjon i slike saker går 

fortsatt på papir.  

 

På denne bakgrunn mener Vefsn kommune det er positivt at det etableres et felles system for 

hele den offentlige forvaltningen der også korrespondanse unntatt fra offentlighet kan gjøres 

tilgjengelig elektronisk. 

 

For Vefsn kommune vil en løsning med sikker elektronisk postkasse til våre innbyggere, 

kunder og samarbeidspartnere være en meget god løsning i all kommunikasjon som er unntatt 

fra offentlighet. 

 

Vefsn kommune går inn for at samtykkekravet i forvaltningslovens §§ 16 og 27 fjernes og at 

det innføres reservasjonsrett mot at personopplysninger utleveres til og lagres i digital 

postkasse. 

 



Vefsn kommune ser ingen problemer med tilføyelsen i lovens § 2. 

 

Vefsn kommune ser ingen problemer med å gjøre om regelverket om samtykke for bruk av 

elektronisk kommunikasjon i forvaltningslovens § 15a, 16 og 27. 

Formannskapet i Vefsn støtter forslaget om endring av § 15a første ledd. 

Alternativ 2 (digitalt førstevalg for de digitalt aktive) vil være den beste løsningen. Denne 

løsningen sikrer i praksis at alle som ønsker det får digital postkasse. De som ikke ønsker 

digital kommunikasjon behøver ikke å registrere seg. 

 

Skal de foreslåtte endringene fungere er det nødvendig å få på plass de foreslåtte tilføyelsene i 

lovens § 15a sitt nye andre ledd og eForvaltningsforskriften. 

 

Vefsn kommune mener § 16, annet ledd, tredje setning og § 27 første ledd, femte setning skal 

oppheves. 

Hvis bestemmelsene skal opprettholdes mener Vefsn kommune at alternativ 2 eller 4 i forslag 

til endring av §§ 16 og 27 begge tilfredsstiller vårt behov. Alternativ 4 legger til rette for å 

benytte annen løsning enn statens fellespostkasse. Dette kan bety noe for kommuner som 

allerede har etablert løsning via Altinn eller Digipost. 

 

Begrunnelse 

Forslaget til endringer i forvaltningsloven legger til rette for at kommunen kan kommunisere 

på en sikker måte innbyggere, kunder og samarbeidspartnere i saker som er unntatt fra 

offentlighet. 

 

 

Med hilsen  

 

 

 

Jann-Arne Løvdahl 

ordfører 

 

 

 


