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I rapporten vurderes tre alternative løsninger: Offentlig monopol, kommersielt monopol og
markedsalternativet. I rapporten foreslås en kombinert løsning av offentlig monopol og
markedsalternativet.
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Vi viser til høringsbrev datert 21. oktober om Difi-rapport 2011:7 - En felles meldingsboks.
Arbeidsgiverforeningen Spekter stod ikke på høringslisten, men i lys av at vi har medlemmer som
berøres av forslaget fmner vi det naturlig å gi innspill til høringen.

Vi er enig i målet om at dialogen mellom forvaltningen og innbyggere og næringsliv skal skje
elektronisk slik rapporten legger til grunn. Vi ser også at en felles elektronisk postkasse eller
meldingsboks kan være viktig for å få reafisert dette målet.

Utredningen fra Difi omfatter meldingsutveksling mellom offentlig sektor på den ene siden og
innbyggere og næringsliv på den andre siden. Meldingsutveksling mellom næringsliv og innbyggere
omfattes ikke. Vi mener utredningen med fordel kunne ha belyst utvikling av et digitalt postsystem for
samfunnet som helhet, ikke bare avgrenset til offentlig sektors behov.

I mandatet er det også presisert at offentlig sektor betyr kommuner, fylkeskommuner og stat. Spekters
medlemmer er formelt sett ikke en del av offentlig sektor, men har mange medlemmer som kan ha
behov for sikker meldingsformidling i forhold til brukere og innbyggere. Dette gjelder særlig innenfor
helsesektoren, hvor vi har både private og offentlig eide virksomheter som medlemmer. Vi mener
derfor at dette må vurderes ut fra et bredere perspektiv enn mandatet legge opp til.

Slik vi forstår rapporten er det markedsalternativet som gir best løsning med tanke på brukerbehov,
antall brukere og næringspolitikk. Likevel foreslås alternativet med offentlig monopol i startfasen
fordi dette antas å være raskest å realisere. Vi vil stille spørsmål ved denne konklusjonen, da vi ser en
mulighet for at en løsning med offentlig monopol først vil begrense interessen fra kommersielle
aktører. Det kan føre til at det tar lengre tid å realisere de målene som er beskrevet.



Åge Lien
Direktør

Spekter mener videre at tjenesteproduksjon i regi av det offentlige ikke nødvendigvis bør utføres av
det offentlige. Når virksomhet defineres som tjenesteproduksjon, bør det i utgangspunktet vurderes om
dette kan løses av leverandører i markedet.

I rapporten anbefales offentlig monopol i starten, ut fra at det vil gi en løsning raskt. Hvis oppgaven
skal ivaretas av det offentlige, bør det i tilfelle være ut fra en mer prinsipiell vurdering som tilsier at
oppgaven er av en slik karakter at markedet ikke kan ivareta den.

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
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