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K.sak 112/13:  Høring - endringer av eForvaltningsforskriften - Digital 

kommunikasjon som hovedregel 
 

Kommunestyret i Øvre Eiker kommune behandlet saken i møte 4.9.2013 som sak 112/13 og fattet 

flg. vedtak: 

“Øvre Eiker kommune gir sin tilslutning til høringsforslaget med tillegg av uttalelser gitt under 

punktene nevnt i departementets brev. 

 

Begrunnelse: 

Det er viktig at kommunen bidrar til en smidig og sikker digital saksbehandling.” 

 

Kommunen har disse tilleggskommentarer under flg. punkter: 

 

Hvordan innbygger skal få sin digitale postkasse: 

Øvre Eiker kommune vil anbefale at innbyggeren selv må kunne bestemme om en ønsker å motta 

post digitalt og at det er opptil innbyggeren å opprette et slikt mottak av post.  En tildeling av digital 

postkasse kan vurderes når ordningen har fungert en stund og at ordningen oppleves som trygg og 

sikker.  En kan lett risikere at innbyggeren ikke forholder seg til digital post og digital postkasse og 

risikoen for at en ikke får vesentlig post øker.  Her vil kommunens informasjon til innbyggerne 

spille en vesentlig rolle. 

 

Tilgang til innbyggers digitale postkasse: 

Øvre Eiker kommune har en oppfatning at det må ikke være tvil om at avsender må ha et ansvar for 

at digital post blir sendt til riktig person.  Det må iverksettes tiltak slik at dette sikres.  Uansett bør 

innbyggeren oppleve full råderett over sin digitale postkasse og bør være kjent med alle bevegelser 

ut og inn av postkassen. 

 

Ekstra elektronisk varsling dersom mottaker ikke har åpnet enkeltvedtak m.m.: 

Øvre Eiker kommune anbefaler at avsender må sikre at all post kommer fram til mottaker til rett tid 

– sammenlignet med dagens postforsendelser. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Liva Aronsen 

seksjonsleder 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


