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0030 OSLO

1)eres ref

11/2706

DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
Postboks 8004 Dep.

Vi er i enige i målene med løsningen.

Vår ref

11/2332-4 OGR

Rapport om en felles meldingsboks - Horingssvar

Postadresse. Kontoradresse Telefon ¥
Postboks fil l 2 Oen Akersg 59 22 24 90 90 !
0032 OSLO ' Org nr

972 417 85S

Dato

01.12.2011

Vi viser til brev av 21.10.2011.

Kommunal- og regionaldepartementet har ingen merknader i saken.

Vi formidler Husbankens synspunkter:

Generelt
Generelt mener vi at initiativ som fremmer felles løsninger er til det beste både for
samfunnet, etatene og brukerne, og applauderer denne type initiativ. Vi støtter
konklusjonen om i første omgang ta i bruk meldingsboksen i Altinn som en felles
meldingsboks og parallelt påbegynne arbeidet med d legge til rette for at kommersielle
aktører også kan tilby meldingsboks til innbyggere og næringslivet.

Når det gjelder krav og behov dekker disse husbankens behov. Vi ser et behov vi mener
burde vært vektlagt i større grad. Vi mener man kunne vært tydeligerepå at
eForvaltningsforskriften § 8  nr 7,  må adresseres, enten ved endring av forskriften eller ved
en felles utskriftsløsning. Det er dette behovet som gjør at Husbanken ikke benytter
meldingsboksen i Altinn i større grad enn vi gjør i dag.

Konseptbeskrivelsen ser ut til å være en god løsning for de identiftserte behovene.

Plan- og
adminutrasjonsardelingen
Telefaks
22242770

Saksbehandier:
Odd Gronvold

PU 181 PE101



Løsningsalternativene synes å være et fornuftig utvalg basert påkonseptene som er
beskrevet. Når det gjelder løsningsalternativene er det uklart hvordan
Portaluavhengigketen skal håndteres i markedsalternativet. Konkret er det ønskelig for
Husbanken å kunne presentere meldingene fra Husbanken til en pålogget bruker. Vi tolker
det slik at dette er adressert av Portaluavhengigket som beskrevet i konseptbeskrivelsen Det
sies ikke noe om hvordan dette skal håndteres med mange
forskjellige meldingsboksleverandører.

Når det gjelder styring, ibruktagelse, finansiering og gevinstrealisering er vi enige i valget
om å basere segpåprinsippene fra felleskomponentrapporten.

Med hilsen
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