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Høringssvarpå endringeri eForvaltningsforskriften

Det vises til oversendelse i brev av 11. juni 2013 om ovennevnte. Høringsnotatet omhandler i
hovedsak kommunikasjonen mellom forvaltningen og borgerne, og ikke mellom
forvaltningen næringslivet. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. NSO ønsker likevel å
knytte kommentarer til høringsnotatet fordi vi er noe usikre på hvordan vår kommunikasjon
med næringslivet er tenkt ivaretatt ved digitaliseringen.

Først litt informasjon om oss
NSO er en privat organisasjon som har myndighetsoppgaver. Vi er administrativt underlagt
NHO og myndighetsmessig underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. NSO er omfattet
av offentlighetsloven og forvaltningsloven når det gjelder utøvelsen av myndighetsoppgaver.
NSO er ikke underlagt arkivloven, med unntak av plikt til å føre postjournal.
Våre myndighetsoppgaver retter seg kun mot næringslivet.

Til høringsnotatet
Det fremkommer av høringsnotatet at reguleringen av løsning for digital post fra
forvaltningen ikke omfatter digital post fra forvaltningen til næringslivet, og at høringsnotatet
i hovedsak omhandler kommunikasjon mellom forvaltningen og borgerne, og ikke mellom
forvaltningen og næringslivet. NSO ønsker likevel å knytte kommentarer til høringsnotatet.

I høringsnotatet vises det til Meld. St. nr. 23 (2012-2013) Digital agendafor Norge —IKTfor
vekst og verdiskaping hvor det bl.a. fremkommer: «Regjeringen tar sikte på at det skal legges
til rette for en toveis digital kommunikasjon mellom innbyggere og statlige virksomheter i
fremtiden.» NSO er som nevnt ikke statlig virksomhet, men har som forvaltningsmyndighet
det samme behovet som statlige virksomheter for digital kommunikasjon med næringslivet.

Vi ber med dette om at departementet vurderer hvordan private organisasjoners behov for
kommunikasjon med næringslivet når det gjelder myndighetsoppgavene skal ivaretas i den
fremtidige ordningen for digital kommunikasjon.
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