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HØRING - DIGITALT FØRSTEVALG, ENDRINGER I
FORVALTNINGSLOVEN

HovedorganisasjonenVirke representerer16200 virksomhetermed over 210 000
ansatte innenforbreddenav norsk næringsliv.

Regjeringensambisjonerom fornying,effektiviseringog forbedringav offentligsektor
fortjenerhonnørog støttesfullt og helt av Virke.Vtier positivetil at regjeringenleggeropp
til at digital kommunikasjonskal være hovedregelenfor kontaktmellomforvaltningenog
brukerne,og støtterdepartementetssynspunktom at prinsippetbør snus fra samtykketil
elektroniskkommunikasjon,til en ordningmed mulighettil å reservereseg. For å få til
detteser vi at det er nødvendigmed endringeri blantannetforvaltningsloven,slik at
forvaltningsorganersom ønskerå sendepost elektronisktil innbyggere,slipperå
innhentesamtykketil dette.

Virkes hovedsynspunkt til høringsforslaget:

Virke ønskerat det skal være forholdsvisenkeltfor forvaltningenå kunne henvendeseg
digitalttil innbyggerne,menfinner det noe prematurtå skulle menenoe om hvilke
alternativersomskal velgesmed hensyntil endringav forvaltningslovensregler i § 15a,
16og 27. Dettefordi arbeidetmed utviklingav digital postkasse,registerover digital
kontaktinformasjonog reservasjonsregisterfortsatt ikke er ferdigstiltog lite konkretisert.
Deter såledesvanskeligå overskuede endeligekonsekvenserav de valg som
høringssakenbeross om å ta stilling til. Vi vil derforbe om at høringssakenutsettestil
det er endeligavklarthvilketekniske løsningersom skal innføresog hvordandisse
tenkes håndtertog administrert.

Hovedorganisasjonen Virke

Virke vil videre pekepå den rollen og funksjonensomAltinn spillermed hensyntil
digitaliseringav offentligsektor,og mulighetenfor å benytteAltinn som inngangsportfor
utsendelseog mottakav digital post. Det er et poengat den løsningensom velgeskan
benyttesbådeav stat og kommuneslik at innbyggerne/brukernekan oppleveén samlet
offentligsektorå forholdeseg til digitalt.Vi vil her vise til IKT-Norges
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kommunekartlegging2012 som viser at kommuneneønsker å ta i brukfelles nasjonale
løsninger slikat innbyggernekan få det samme tjenestetilbudet,uavhengigavi hvilken
kommunede bor ellerhvemsom leverertjenesten.

Virkelegger tilgrunnetter dialogmed departementetatbegrepet "virksomheri
høringsnotatets kapittel5 på side 11, er bruktfor å omtalede etatene -(tatlige eller
kommunale)som skal sende digitalpost tilprivatpersonerog næringsliv.Virkeforutsetter
således at det er det offentligesom skal bære de estimertekostnadene forbundetmed
nødvendige investeringertilgjennomføringav digitaltførstevalgog innføringav digital
postkasse„og ikkeprivatevirksomheter.
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