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Høring  -  Rapport om en felles meldingsboks  -  Høringsuttalelse

Vi viser til brev 21. oktober 2011 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartemen-
tet vedrørende høring av rapport 2011:7 fra Direktorat for forvaltning og IKT om en fel-
les meldingsboks.

Høringsfristen var satt til 2. desember 2011, men Brønnøysundregistrene har fått inn-
vilget utsatt høringsfrist til 6. januar 2012. For å kunne samordne høringssvarene har
Nærings- og handelsdepartementet fått innvilget tilsvarende utsettelse.

Etter nærings- og handelsdepartementets vurdering er næringslivet godt dekket med
eksisterende meldingsboks i Altinn. Inntrykket er at meldingsboksen i Altinn fungerer
godt for de etatene som er tilknyttet Altinn. På denne bakgrunn stiller vi spørsmål ved
om det er behov for en felles meldingsboks for næringslivet utenfor Altinn.

Nærings- og handelsdepartementet er imidlertid positive til at det kan etableres en fel-
les meldingsboks dersom det kan dokumenteres at en slik ordning medfører forenkling
for næringslivet, privatpersoner og det offentlige sammenlignet med dagens ordning.
En samfunnsøkonomisk vurdering bør ligge til grunn for en slik avgjørelse.

Nærings- og handelsdepartementet er usikre på om det er hensiktsmessig å igangsette
arbeidet med en felles meldingsboks i Altinn nå. I henhold til Statsbudsjettet for 2012 er
hovedprioriteringene for Altinn i 2012 å sikre stabilitet i den nye Altinn-løsningen og
arbeide videre med å utvikle nye tjenester og funksjonalitet på den nye plattformen. I
tillegg vil det arbeides med utviklingen av det siste store utviklingsprosjektet som er
overføring av selvangivelsesløsning til den nye platfformen. Dette arbeidet skal i hen-
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hold til foreliggende planer være ferdig i 2013.

Dersom det skal opprettes en felles meldingsboks er Nærings- og handelsdepartemen-
tet positive til forslaget om at det kan etableres kommersielle alternativer. Det er ikke
nødvendigvis ønskelig at det offentlige skal drifte en felles meldingsboks. Samfunnet
bør kunne benytte seg av initiativer fra næringen på dette området.

Vi tror ikke at en meldingsboks i Altinn kan etableres raskere enn en anbudskonkur-
ranse slik det fremgår av Difis rapport. Nærings- og handelsdepartementet og Brønny-
sundregistrene har igangsatt et arbeid for å sikre stabilitet og robusthet i Altinn-
løsningen. Vi kan i denne forbindelse vanskelig se at det er hensiktsmessig å legge nye
oppgaver til Altinn før det pågående arbeidet er sluttført. Tidlig i 2012 vil det bli utar-
beidet en fremdriftsplan for arbeidet med å sikre stabilitet og robusthet i Altinn.

Det uklart for oss om meldingsboksen skal være en enkel meldingsboks for mottak av
meldinger fra det offentlige eller om meldingsboksen også skal kunne sende meldinger
fra brukeren til det offentlige. Dette har betydning for integrasjonen i Altinn og kan
medføre at bruksområdet for Altinn utvides. Etter nærings- og handelsdepartementets
vurdering er det ikke uproblematisk å ta i bruk meldingsboksen i Altinn slik som Difi
viser til i rapporten. Bruk av Altinn reiser flere problemstillinger som må vurderes
nærmere. Dette arbeidet må gjennomføres i nært samarbeid med Brønnøysundre-
gistrene.

Etter vår vurdering er etablering av felles meldingsboks en omfattende beslutning. Det
er derfor viktig at det foreligger et godt underlagsmateriale før det treffes en avgjørelse.

Når det gjelder det konkrete innholdet i forslaget til felles meldingsboks viser vi til
Brønnøysundregistrenes høringsuttalelse. Det er viktig at Brønnøysundregistrene blir
involvert i det videre arbeidet med felles meldingsboks slik at avklaringer når det gjel-
der sikkerhetskrav, hjemmelsgrunnlag og kompleksiteten rundt mottak og innsending
av meldinger blir tilstrekkelig utredet.

Etter nærings- og handelsdepartementets vurdering er det videre viktig at Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet så raskt som mulig gjennomfører endringer i
eForvaltningsforskriften.
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