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Høring av endring i eForvaltningsforskriften 

 

Viser til høring fra Fornying-, administrasjons- og kirkedepartementet med frist for 

innspill13.september. Høringen gjelder endringer i forskrift 25.juni 2004 nr. 988 om 

elektronisk kommunikasjon i og med forvaltningen (eForvaltningsforskriften). Forslagene til 

endringer i forskriften er i hovedsak oppfølging av nylig vedtatte endringer i 

forvaltningsloven. 

 

Som i tidligere høringsrunder, er Kunnskapsdepartementet positive til forslagene. For mange 

av vår sektors brukere vil overgangen til en høyere andel digital kommunikasjon mellom 

forvaltningen og privatpersoner oppleves som en forenkling og et framskritt.  

 

Det er to forhold som departementet ønsker å kommentere. Det gjelder for det første en 

eventuell nedre aldersgrense, samt et eventuelt behov for verge om man er under 

myndighetsalder. Kunnskapsdepartementet vil peke på enkelte praktiske problemstillinger 

som vi ber Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet ta hensyn til i det videre 

arbeidet. 

 

Nedre aldersgrense  

I høringsnotatets punkt 4.4 redegjøres det for at en hensiktsmessig aldersgrense for å kunne ha 

digital postkasse for mottak av digital post fra det offentlige kan være 15 år. Dette begrunnes 

blant annet med at man ved 15-års alderen har rett til selv å søke videregående opplæring, 

man kan velge trossamfunn og klage til barnevernet.  

 

Kunnskapsdepartementet vil påpeke at dersom digital postkasse skal kunne benyttes  f.eks. i 

tilknytning til svar om skoleplass fra Vigo (fylkeskommunenes inntakssystem til 



Side 2 

 

videregående opplæring), bør det være åpent for at elever på 10. trinn kan få dette. I dag er 

praksis slik at det opprettes en bruker i Vigo via MinID allerede på høsten 10. trinn. Enkelte 

elever kan være under 15 år på dette tidspunktet.  

 

Kunnskapsdepartementet forstår FADs beskrivelse dit hen at fordi det ikke foreslås noen 

nedre aldersgrense, vil det  være mulig også for elever under 15 år å få opprettet en slik i 

forbindelse med søknad til videregående opplæring. 

 

Bruk av mottakers digitale postkasse 

I høringsnotatets punkt 4.8 blir det understreket at det i utgangspunktet kun er mottaker av 

digital post som skal ha tilgang til sin digitale postkasse. Det vises imidlertid til at dette kan 

være problematisk knyttet til personer under vergemål, herunder personer under 18 år.  

 

Avsnittet, slik Kunnskapsdepartementet forstår det, er imidlertid i hovedsak rettet mot voksne 

under vergemål, ikke personer som er under vergemål fordi vedkommende ikke har nådd 

myndighetsalder. For Kunnskapsdepartementets sektor, og særlig knyttet til kommunikasjon 

mellom skole-foresatte og elev, reises det enkelte problemstillinger.   

 

Problemstillinger knyttet til ungdom/elever mellom 15 og 18 år, altså personer som har egen 

eID på sikkerhetsnivå 4, er i liten grad reist. Kunnskapsdepartementet savner en bredere 

diskusjon av dette, og hvordan det skal løses i praksis. 

 

Kunnskapsdepartementet er enig i utgangspunktet om at avsender har et ansvar og at mottaker 

primært skal ha full råderett over egen postkasse. Spørsmålet er hvordan dette skal løses for 

personer under myndighetsalder der personen selv ofte er adressat, men ansvaret og 

myndigheten til å ta avgjørelser er lagt til foreldre/foresatte. Det kan tenkes en rekke mulige 

løsninger, uten at Kunnskapsdepartementet ønsker å uttale seg om hvilken som er den mest 

hensiktsmessige. Eksempler på løsninger er at foreldre/foresatte skal kunne ha tilgang til 

postkassen, at foreldre/foresatte skal kunne ha tilgang til post fra enkelte avsendere, eller at 

post fra enkelte avsender/med et visst innhold sendes i kopi til foreldre/foresattes egen 

postkasse. Tilsvarende problemstillinger kan oppstilles for funksjonshemmet ungdom/elever 

som ikke kan betjene sin egen digitale postkasse, men der foreldrene uansett ønsker å få post 

fra forvaltningen digitalt.  

 

Vedtak om spesialundervisning, vedtak i klagesaker hos fylkesmannen og lignende, vil som 

hovedregel være knyttet til eleven, selv om det er foreldre/foresatte som søker, klager og 

mottar svar. Hvis intensjonen om digital forvaltning skal gjelde for foreldre/foresatte fullt ut, 

bør det på enkelte saksområder være mulighet for å koble barnet til foreldrene forutsatt at 

barnet/ungdommens personvern ivaretas på en tilfredsstillende måte.  

 

Ut over dette har Kunnskapsdepartementet ingen merknader.  
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Med hilsen  

 

 

Eva Sibbern (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Elisabeth Skjebstad 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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