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Høring - endringer i eForvaltningsforskriften- digital kommunikasjon som
hovedregel

Vi viser til Fornyings-,ad.ministrasjonsog kirkedepartementetshøringsbrevav 11.06.2013.
Politidirektoratetbeklagersent svar.

Vårt svar her må ses i sammenhengmed vårt svar av 02.01.2013på departementetshøring
av 05.10.2012(digitaltførstevalg—endringeri forvaltningsloven).

Sporsmålomdigitalpostkasseskaletableresvedpassivtildelingelleraktivitetfra innbyggeren
Departementet leggeropp til at man i første omgangkun skalkunne etableredigital
postkasseved at innbyggerenselvaktivt oppretter den. På siktkan det imidlertidvære en
mulighetat sentralforvaltertildelerdigitalpostkasse til personer med registrertdigital
kontaktinformasjon(og som ikkehar reservert segmot at det opprettes en digital
postkasse).Departementet foreslåren bestemmelseom dette i forskriftsutkastets§ 29, samt
i en overgangsbestemmelsei § 47.

Vi antar at den praktiskebetydningenav spørsmåletom hvordan en digitalpostkasse skal
etableres,avhengerav hvordan reglenefor reservasjonmht. å få tilsendtpost blit utformet.
Slikvi forstår, skalman kunne ha en postkasse,men likevelkunne reserveresegmot å få
sendt post dit, jf. forskriftutkastet§ 8 (2),herunder begrenset til post fra enkeltsektorer(i
den grad disseselvgir løsninger for det) jf. høringsnotatet pkt. 3.3.1.

Hvordanreservaijonmotåfå posttil dendigitalepostkassenskalskje
Etter forskriftsutkastet§ 8 (2)kan privatpersonerreservereseg mot å motta enkeltvedtaki
digitalpostkasse.Det satrin-legjelderetter § 8 (8)forhåndsvarselog andre meldingerav
betydningfor ens rettsstilling,behandlingenav sakenellermeldingerdet som det av andre
grunner er av særligbetydningå sikreav vedkommendemottar.

Utsendelseav digitalpost til innbyggerenfordrer at denne er registrert i
kontaktinformasjonsregisteret,slikat det kan gisvarselpå sms eller e-post om at det er
kommet post i den digitalepostkassen.Kontaktinformasjonvil i utgangspunktetbli hentet
fra tilgjengeligedatabaser,til å begynnemed fra ID-porten. Man trenger altsåikke aktivt å
gjørenoe for å registrereinformasjon om en selvi kontaktregisteret.Samtidiger det viktig
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at kontaktinformasjonener oppdatert. Spørsmåleter om det skalvære et vilkår for å kunne
sende til digitalpostkasseat innbyggerenhar oppdatert sin kontaktinformasjon,f.eks.senest
ett år før posten sendes.Departementet mener at den som ikke reservererseg "til en viss
grad" kan forutsettes å ønske at post fra forvaltningenkommer digitaltog viser til
komiteens forutsetningom at den som velgerikkeå reservereseghar "en klar oppfordring
til å innrette seg slikat elektroniskehenvendelserikke overses".Departementet foreslårat
den som ikke har reservert seg "må sørge for at den digitalekontaktinformasjonener
oppdatert". Med andre ord foreslårdepartementet at post kan sendes til den digitale
postkassen selvom kontaktinformasjonenikke er oppdatert. Det foreslåsimidlertiden
overgangsordninghvor digitalpost ikke sendes hvor kontaktinformasjonikke er oppdatert
siste 12måneder.

Når høringsnotatet i pkt. 4.5 beskriveropprettelse av digitalpostkasse,er det uklart om man
kun reiser det som et spørsmålom det (også)skalkunne gjøresved automatisktildeling
(etter en periode hvor opprettelse kun skalkunne skjeved at innbyggerenselvaktivt
registrererseg).Forskriftsutkastethar i § 29 en bestemmelseom at dette skalkunne skje.Vi
mener at det kan være problematiskat man leggeropp til en mulighet for automatisk
tildelingav postkasse, samtidigsom man også skalkunne få sendt post automatiskuten at
man har foretatt seg noe. Riktignokmå det foreliggeen ellerannen kontaktinformasjonfor
at forvaltningenskalkunne sende digitalpost. Men så vidt vi forstår vil kontaktinformasjon
etter hvert kunne finnes fordi "oldemor" en ellerannen gang har oppgitt sitt
mobiltelefonnummertil det offentlige.Slutningenom at den som ikkehar reservert seg har
en klar oppfordring til å sørge for oppdatert kontaktinformasjon,må forutsette at man
faktisker informert om at det er noe å reserveresegmot. Det er ikkegitt at dette er tilfellet.

En konsekvensav at man forsøker å favne allei digitaltførstevalger at forskriftenblir
detaljertog ikke lett håndterlig.Det er vanskeligå orientere segmht.
reservasjonsalternativene.

Behandlingsgrunnlagfordigitalpostsomikkegårtildigitalpostkasse
Det finnesi dag store grupper som ikkekommer til å benytte segav digitalpostkasse.Det
gjelderbl.a. de eldre som ikkebenytter PC ellerer på internett, og de yngre som fint klarer
segmed de interaktivetjenestenesom eksempelvislånekassenog skattevesenettilbyr.
Politietbehandler forvaltningssakerhvor det er aktuelt å sendevedtak til en digital
postkasse,men kornmer antakeligtil å benytte også andre kanalertil bl.a.mer interaktiv
dialogmed publikum.Bestemmelsenom behandlingsgrunnlagi forskriftutkastet§ 27
nevner kun digitalpostkasse.Behandlingsgrunnlagfor andre løsningerbør etter vår
oppfatning også framgåav forskriftenog ikke tuftes annetsteds.

Posttilpersonermedv'erretadresse
Departementet påpeker at trusselutsattepersoner gjernehar en gradert bostedsadresseog
forutsetter at dokumenter som inneholder en gradert bostedsadresseikke skalsendes
gjennom systemet.Myndighetentil å beslutte adressesperrei folkeregisteretble overført fra
Skattedirektoratettil politietmed virkningfra 1. november 2012.Formålet med
graderingen,å hindre at vedkornmendesoppholdssted blir røpet, gjør at det vil værebehov
for at avsendervirksomhetenvurderer om det er andre opplysningerden bør unngå å sende
for å hindre at vedkornmendekan bli lokalisert,eksempelvisopplysningerom skole,
arbeidsgivermv. Dette fordrer at avsendervirksomheteneer i stand til å fangeopp tilfeller
med gradert adresseog settes i stand til å ivareta sikkerhetsfagligevurderinger.Det gjelder
først og fremst hvor graderingener strengt fortroligog man har en såkaltkode 6-skjerming.
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Det er en rekke forskjelligeinstanser som kan tenkes å villesende noe tilvedkommendes
digitalepostboks. Det bør derfor gisklare retningslinjerfor hva som kan sendes når
brukeren er skjermeti folkeregisteret.I den grad det er mulig,bør slikeretningslinjerikke gi
for stort rom for skjønn og eventueltintegreresi de tekniskeløsningene.
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