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Høringsinnspill - høring av utkast til ny postlov og postforskrift 

Vi viser til høringsnotat av 22.10.2014 om utkast til ny postlov og postforskrift. 
Samferdselsdepartementet ønsket særskilt innspill fra høringsinstansene om det er behov for en 
regulering av sikker digital posttjeneste.  
  
Helsedirektoratet har følgende innspill til høringsnotatet.  
  
Vi ser det som positivt at man vurderer å lovfeste enkelte bestemmelser for sikker digital postboks, og 
er enige i at man bør sikre at digitale postkasser skal bli et godt alternativ til dagens betrodde 
postsendinger. Vi ser det som nyttig at " tjenesten bør underlegges et minimum av tilsyn og kontroll", 
ref. merknader til postloven § 2 «saklig virkeområde», og kan i utgangspunktet ikke se at de 
bestemmelsene som er foreslått vil kunne medføre hindringer for videre utvikling av løsningene og nye 
tjenester.  
  
Vi ser det likevel som hensiktsmessig at enkelte bestemmelser bør presiseres ytterligere for å gi en 
bedre forståelse av hva som ønskes regulert. Blant annet vil dette være postloven § 4 nr 8 som 
definerer begrepet «sikker digital posttjeneste». Begrepet er nytt for oss, og vi ønsker at 
Samferdselsdepartementet beskriver ytterligere hvem som kan være digital meldingsformidler, 
herunder om også eksempelvis Altinn, helsenorge.no omfattes av begrepet. 
 
Det vises også til at digital meldingsformidler tilbys mot vederlag. Vårt spørsmål er da om hvem dette 
er rettet mot. Er det eksempelvis bare rettet mot avsender av digital post, eller om også mottaker 
(innbygger) er omfattet. Slik vi forstår det skal ikke innbygger betale for mottak av post. Det kan være 
hensiktsmessig om man presiserer når avsender og når mottaker omfattes av begrepet.  
  
I postloven § 32 er det vist til reservasjon mot utlevering av adresseinformasjon. Slik det er beskrevet 
oppstår det en usikkerhet om hvorvidt dette gjelder Difis Kontakt- og reservasjonsregister eller om 
dette er rettet mot en annen type adresseinformasjon. Det kan derfor være hensiktsmessig å presisere 
også dette ytterligere.  
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