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Høringssvar på rapporten "En felles meldingsboks - Løsning for elekfronisk
meldingsutveksling mellom forvaltningen og innbyggerne og næringsliver

Viser til høringsbrev Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet av 21.10.2011
vedr. Difis rapport om en felles meldingsboks - løsning for elektronisk
meldingsutveksling mellom forvaltningen, innbyggerne og næringslivet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) mener det er viktig at det igangsettes et
arbeid knyttet til felles meldingsboks. For brukerne vil meldingsbokser bidra til en
effektiv og god utveksling av informasjon med det offentlige. For å nå målet knyttet til
bla. digitalt førstevalg, er det viktig at flest mulig brukere ønsker å ta slike
meldingsbokser i bruk.

Løsningsvalg

LMDs vurdering er at en framtidig løsning for felles meldingsboks må ivareta både 1)
næringslivs- og organisasjonsaktører og 2) privatpersoner, men LMD er skeptisk til at
dette er én løsning Det må ikke oppstå uklarheter om det er en melding fra det
offentlige til privatpersonen Kari Nordmann, eller om det er en melding til selskapet
Kari Nordmann. Dette er viktig pga. at meldinger fra det offentlige kan innebære
rettigheter/plikter for mottaker, og eksempelvis inneholde sensitiv informasjon om
vedkommende som privatperson. Meldingsboksen til selskapet til Kari Nordmann kan
ha flere aktører med tilgang, eksempelvis regnskapsfører. LMD mener Difi i for liten
grad drøfter disse prinsipielle spørsmålene.

LMD mener FAD bør vurdere hvilken infrastruktur som kan dekke disse hensynene. I
prinsippet finnes allerede løsningen for meldingsboks for privatpersoner i MinSide.
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Denne skal etter det LMD erfarer fases ut. Altinn bør dekke næringslivets behov for
meldingsboks. Et viktig spørsmål er om Altinns infrastruktur på sikt også kan benyttes
som infrastruktur for meldingsboksen for privatpersoner (nytt alternativ for MinSide).
Ved denne løsningen kan Altinn fungere som det rapporten definerer som
meldingsformidler.

Styring
Difi anbefaler at styringen av en felles meldingsboks følger styringsansvaret i offentlig
sektor. Dette innebærer at videreutvikling av Altinn som meldingsboks og
meldingsformidler tilligger Brønnøysundregisteret, med NHD som overordnet
departement.

Dersom Altinns infrastruktur skal videreutvikles som meldingsboks/ -formidler, mener
LMD at styringsansvaret for Altinn må vurderes nøye. Det er vesentlig at kompetanse
knyttet til bla. personvern og sikkerhet i informasjonssystemer samt et helhetlig ansvar
for den digitale utviklingen i offentlig sektor er ivaretatt gjennomgående i
styringssystemet.

Difi viser for øvrig til rapporten "Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale
felleskomponenter i offentlig sektor" når det gjelder styring av en felles meldingsboks.
LMD viser således til vår høringsuttalelse av 17.10.2011, hvor vi peker på en del
utfordringer ved både styring, finansiering og gevinstrealisering av nasjonale
felleskomponenter i offentlig sektor.

Forvaltningens bruk
Landbruks- og matforvaltningen allerede tatt i bruk Altinn som løsning for
innrapportering og søknader om offentlige midler. LMD slutter seg til Difis forslag om
å starte med en myk tilnærming for bruk av meldingsboksen for deretter legge det inn i
styringsdokumenter. Innfasing må selvsagt gå gradvis.

Finansiering og gevinstrealisering
Difi viser til rapporten "Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale
felleskomponenter i offentlig sektor", når det gjelder finansiering av en felles
meldingsboks. LMD viser til vår høringsuttalelse av 17.10.2011.
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