
//

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT
POSTBOKS 8090 Dep
0032 Oslo

Ved: CecilieBakkeDueled

Deres ref: 16/841 Vår ref: 17/4394-1 Vår dato: 29.08.2017

Høring: Forslag til endringer i enhetsregisterforskriften -
Plikt til å melde varslingsadresse

Viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring av 20.06.2017 vedrørende plikt til å melde
varslingsadresse.

Arbeids- og velferdsetaten mener generelt at forslagene bidrar til å tydeliggjøre og presisere
registreringsplikten, og er i all hovedsak enig i forslagene slik de fremkommer av Høringsnotatet. Vi
har for øvrig merknader som det redegjøres for nedenfor.

Departementet ber om høringsinstansenessyn på følgende:
«eForvaltningsforskriften stiller krav om at varslingsadresseneskal være «oppdaterte». I det ligger
både at meldingen skal nå frem til den oppgitte adressenog at meldingen når frem til den personen i
enheten som har behov for, og har kompetanse til å følge opp meldingen. Hvisadressen er for
eksempel telefonnummer eller personifisert e-post, vil informasjonen komme direkte til personen,
men det stiller større krav til senderen både hva gjelder å identifisere den
personen som kan motta alle disse meldingene, og spesielt å oppdatere kontaktadressen når rollene i
enheten endres. Etter departementets vurdering vil det kunne oppfattes mer effektivt å legge til
rette for at meldinger knyttes til enkeltpersoners elektroniske adresse,men kvaliteten på registeret
kan bli redusert hvis de innmeldte adresseneer knyttet til enkelt-personer.»

Det kan være sårbart i en sykdoms- eller fraværssituasjon at det benyttes personlig varslingsadresse,
med mindre det gjelder små juridiske personer med &I eller få ansatte.
Vi mener likevel at det må være opp til enheten selv å vurdere om det er mest hensiktsmessig om
varslingsadressen skal være knyttet til enkeltpersoner i enheten eller om den skal være knyttet til en
felles adresse for enheten. Arbeids- og velferdsdirektoratet påpeker at det her er viktig at enhetene
må være informert om hva adressene benyttes til, og hvordan de vil brukes av forvaltningen for å
kunne gjøre et bevisst valg.

YTELSESAVDELINGEN // ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET
Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO

Besøksadresse : Økernveien 94 // 0579 Oslo
Tel: 21071000

www.nav.no



Videre følger det av pkt. 4.2, siste avsnitt:
«Underenhetene er ikke selvstendige enheter, men forvaltningen har i noen sammenhenger behov
for å kommunisere digitalt både med hovedenheter og underenheter. Det foreslås derfor at
underenheter kan melde elektronisk adressetil Enhetsregisteret. Hvisdet ikke er oppgitt en egen
varslingsadressetil underenheten(e), vil hovedenhetens adressegjelde også for underenheten(e).»

Dette punktet fremstår som litt uklart. Vil dette si at ved behov for varsling til underenhet, så er det
for forvaltningsorganene nok å bruke underenhetenes varslingsadresseom denne er frivillig
registrert, eller skal all varsling sendes hovedenhetens adressejf. eForvaltningsforskriften § 8 tredje
ledd? Ettersom eForvaltningsforskriften benytter begrepet «part», er det nærliggende å tolke det
dithen at kun hovedenhetens adressevil være gyldig adressefor varsling ettersom en underenhet
ikke er selvstendig.

I pkt 4.3 2. og 3. avsnitt er følgende oppgitt:
«Varslingsadressenesom enheten i dag har lagt inn i Altinn, foreslås derfor tatt inn i Enhetsregisteret
og vil bli enhetens offisielle elektroniske adresse. Forslagetvil derved ikke påføre enhetene andre
byrder ved innføring, annet enn plikt til å ajourføre adressenepå linje med annen grunninformasjon.
Altinn benyttes ved både førstegangsregistrering og senere endringer av enhetenes opplysninger.

For noen enheter er det naturlig at all kontakt skal skje på samme elektroniske adresse. For andre
enheter kan det være ønskelig at ulike opplysninger og forespørsler sendestil ulike adresser.
Funksjonaliteten i Altinn for «personlig kontaktinformasjon» opprettholdes, slik at de som ønsker
det, kan oppgi flere kontaktadresser knyttet til personer eller funksjoner. Dissekontaktadressene
kommer i tillegg til den elektroniske adressenog tas ikke inn som grunninformasjon i
Enhetsregisteret.»

Vi stiller spørsmål ved om det vil være riktig å benytte varslingsadressersom er registrert i én
kontekst, f.eks. ved nyregistrering av et foretak, som generell varslingsadresseav forvaltningen uten
at enhetene selv kvalitetssikrer at dette er korrekt. Ved å benytte tidligere registrerte adresser, er
ikke enheten informert om at dette er en adressesom skal brukes til varsling og vi har ingen
holdepunkter som sier at dette er riktig adresse i dag. Ofte når man registrerer en enhet for første
gang, er det kanskje ikke opprettet eget domene eller egen e-post for selskapet, og det kan foreligge
tilfeldige personlige e-postadresser som er benyttet bare for registreringen. Dersom dette skal
gjennomføres anbefaler vi at det foretas kvalitetssikrende tiltak mot enhetene for å forsikre seg om
at de registrerte varslingsadressenei Altinn er korrekt.
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