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Høring - endring i eForvaltningsforskriften - digital kommunikasjon som hovedregel
Vi viser til høringsbrev av 11. juni 2013 fra Fornyings--, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Av Finansdepartementets underliggende etater har Statistisk sentralbyrå og Skattedirektoratet avgitt uttalelse direkte til FAD ved brev av hhv. 9. august og
6. september. Uttalelse av 2. september fra Toll- og avgiftsdirektoratet vedlegges brevet
her.
Finansdepartementet er generelt positiv til at det arbeides videre med å legge til rette
for at digital kommunikasjon blir hovedregelen for dialog med offentlige virksomheter.
Det er sannsynliggjort at slik kommunikasjon etter en tid og når tilstrekkelige volumer
er oppnådd, kan gi samfunnsmessige besparelser. Spørsmålet om finansiering av utgifter til etablering og vedlikehold av overordnede systemer og systemer i de enkelte virksomheter henvises til de ordinære budsjettprosesser.
Det fremgår av punkt 1 i høringsnotatet at FAD anser det som hensiktsmessig å ha en
oversiktlig regulering av digital kommunikasjon med og i forvaltningen, uavhengig av
om forvaltningsområdet reguleres av forvaltningsloven eller ikke. Videre at FAD derfor
ser på hvordan en gjennomgang av regelverket som faller utenfor forvaltningsloven,
best kan gjøres. Som vist til tidligere, kommer ikke forvaltningsloven og forskrifter gitt i
medhold av denne til anvendelse i skattesaker etter ligningsloven, jf. ligningsloven § 12. Finansdepartementet tar derfor sikte på å be Skattedirektoratet foreta en utfyllende
vurdering av om hele eller deler av eForvaltningsforskriften også bør gjelde på skatteområdet. Vi vil også opplyse om at det vil bli tilrettelagt for digital forvaltning i det pågående arbeidet med ny skatteforvaltningslov. Vi mener det er viktig at FAD her har en
aktiv rolle på og overfor andre rettsområder slik at det for digital kommunikasjon ikke

blir utilsiktede eller umotiverte forskjeller ut fra om en befinner seg innenfor eller utenfor forvaltningslovens område.
Vi vil også understreke at nye systemer og reguleringer ikke må være egnet til å svekke
bruken av eksisterende, velfungerende elektroniske formidlingssystemer, jf. også uttalelser i både Skattedirektoratets og Toll- og avgiftsdirektoratets brev, begges tredje avsnitt.
I høringsnotatet er spesielt bedt om tilbakemelding på følgende tre tema:
- Hvordan innbygger skal få sin digitale postkasse: Vi kan her i det vesentlige tiltre
FADs vurderinger i pkt. 4.5 om at det i hvert fall ikke før det er gått en tid kan
være aktuelt med automatisk tildeling. Frivillig opprettelse, basert på egen vurdering av nytteverdi, antas å positivt medvirke til både bruken og anseelsen av
elektronisk kommunikasjon med forvaltningen.
- Tilgang til innbyggers digitale postkasse: Vi har ingen anmerkninger til de mer
praktiske og tekniske vurderingene som her er gitt i høringsnotatets pkt. 4.8.
Overgangen fra prinsippet om at den digitale postkassen er mottakers egen og
med full råderett, til at arvingene etter mottakers død skal få tilgang er imidlertid
problematisk. Postkassen kan inneholde informasjon som mottaker klart ikke
hadde ønsket at andre, heller ikke arvinger, skulle ha tilgang til. Det kan også
settes et spørsmålstegn ved hvilken verdi kasseinnholdet kan ha for arvingene.
Muligens bør det i tilfelle settes begrensninger slik at bare innhold fra særskilte
avsendere og/eller av nyere dato kan gjøres tilgjengelig. Vi viser for øvrig til
Skattedirektoratets uttalelse, pkt. 3.4.
- Ekstra elektronisk varsling dersom mottaker ikke har åpnet enkeltvedtak m.v.: Særlig i oppstartsfasen bør et varslingssystem etableres. I hvert fall i denne fasen bør
slik varsling være obligatorisk. Senere kan en muligens ha en ordning der organet selv beslutter om påminnelse skal gis, slik som antydet øverst på side 34 i
høringsnotatet. Som det fremgår av Skattedirektoratets uttalelse i pkt. 5.2 er det
ellers her en unøyaktighet i forslaget – varslet må klart gå fra postkasseleverandøren og ikke forvaltningsorganet.
Spørsmålet om ekstra varsling kan ellers ses i sammenheng med utfordringene
og problemene med å få på plass presise og robuste varslingsadresseordninger
for næringslivet – se nærmere problematiseringene på side 3 flg. i Skattedirektoratets uttalelse.
I pkt. 4.10.1 er det lagt opp til at det ikke skal være noen begrensninger i lagringstid. Av
denne grunn og ut fra forutsetningen om at meldingen skal være “tilgjengelig til rett
tid” (pkt. 2.1), må det stilles krav til dokumentformater.
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